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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

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

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

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

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

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

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

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

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

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

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

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0003/2021),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

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

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI*

Komisijas priekšlikumā

1 OV C 444, 10.12.2018., 15. lpp.
2 OV C 367, 10.10.2018., 43. lpp.
* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.
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---------------------------------------------------------

2018/0063 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

par kredītu apkalpotājiem un kredītu pircējiem  ▌

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. un 114. pantu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu3, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,
tā kā:

(1) Savienības prioritāte ir visaptverošas stratēģijas izveide nolūkā risināt jautājumu par 
ienākumus nenesošiem aizdevumiem (INA)4. Lai arī par INA jautājuma risināšanu, 
pirmkārt, ir atbildīgas kredītiestādes un dalībvalstis, ir arī nepārprotama Savienības 
dimensija, kura ir vērsta uz to, lai samazinātu INA pašreizējo īpatsvaru, kā arī novērstu 
pārmērīga INA apjoma uzkrāšanos nākotnē. Ņemot vērā banku un finanšu sistēmu 
savstarpējo sasaisti visā Savienībā, jo kredītiestādes darbojas vairākās jurisdikcijās un 
dalībvalstīs, pastāv liela iespēja, ka radīsies plašāka ietekme starp dalībvalstīm un 
Savienībā kopumā — gan attiecībā uz ekonomikas izaugsmi, gan finanšu stabilitāti.

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

3 OV C , , lpp.
4 Sk. Pārdomu dokumentu par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_lv.pdf, 31.5.2017.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_lv.pdf
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(3) Padome 2017. gada jūlijā savā dokumentā „Rīcības plāns, kā risināt ienākumus 
nenesošo aizdevumu problēmu Eiropā”5 aicināja dažādas iestādes veikt atbilstīgus 
pasākumus, lai turpinātu risināt lielā NRD apjoma problēmu Savienībā un novērstu to 
iespējamo turpmāko uzkrāšanos. Rīcības plānā ir izklāstīta vispusīga pieeja, kuras 
centrā ir papildinošu politikas pasākumu kombinācija četrās jomās: i) banku uzraudzība 
un regulējums, ii) pārstrukturēšanas, maksātnespējas un parādu atgūšanas sistēmu 
reforma, iii) sekundāro tirgu attīstīšana problemātiskiem aktīviem un iv) banku sistēmas 
pārstrukturēšanas veicināšana. Šajās jomās ir jāveic valsts līmeņa darbības un attiecīgā 
gadījumā arī Savienības līmeņa darbības. Komisija paziņoja par līdzīgu nodomu savā 
2017. gada 11. oktobra dokumentā „Paziņojums par banku savienības izveides 
pabeigšanu”6, kurā tā aicināja izstrādāt visaptverošu tiesību aktu kopumu ar mērķi 
samazināt INA īpatsvaru Savienībā.

(4) Šī direktīva kopā ar citiem Komisijas ierosinātiem pasākumiem, kā arī pasākumi, ko 
veikusi ECB saistībā ar banku uzraudzību vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) 
ietvaros un ko veikusi Eiropas Banku iestāde, izveidos atbilstošu vidi kredītiestādēm 
rīkoties ar INA savās bilancēs un samazinās turpmāku INA uzkrāšanās risku.

(4a) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1092/20107 izveidotajai Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģijai, izstrādājot makrouzraudzības pieejas, kuru mērķis ir 
novērst sistēmisku risku rašanos saistībā ar INA, būtu jāizstrādā atbilstīgi 
makrouzraudzības standarti un jānodrošina citu INA sekundārajā tirgū iesaistīto 
finanšu iestāžu uzraudzība.

(5) Kredītiestādēm tiks pieprasīts atlikt pietiekamus resursus gadījumam, ja jaunie 
aizdevumi kļūst ienākumus nenesoši, un tam būtu jārada piemēroti stimuli novērst INA 
agrīnā posmā un būtu jānovērš tas, ka uzkrājas pārāk apjomīgi INA. Ja aizdevumi kļūst 
ienākumus nenesoši, efektīvāki izpildes mehānismi attiecībā uz nodrošinātajiem 
aizdevumiem ļautu kredītiestādēm īstenot visaptverošu stratēģiju nolūkā izpildīt INA, 
ievērojot stingrus un efektīvus aizņēmēju aizsardzības pasākumus. Tomēr, ja INA 
īpatsvars kļūtu pārāk augsts, ▌ kredītiestādēm vajadzētu būt iespējai tos pārdot citiem 
dalībniekiem efektīvos, konkurētspējīgos un pārredzamos sekundārajos tirgos. 
Kredītiestāžu kompetentās iestādes tām sniegs norādījumus, balstoties uz to esošajām 
ar bankām saistītajām, tā dēvētajām 2. pīlāra pilnvarām saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/20138 (KPR). Ja INA ir kļuvuši par būtisku un plaša 
mēroga problēmu, dalībvalstis var izveidot valsts aktīvu pārvaldīšanas sabiedrības vai 
ieviest citus alternatīvus pasākumus, ievērojot pašreizējos valsts atbalsta un banku 
noregulējuma noteikumus.

5 11/07/2017, http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.
6 Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai par banku savienības izveides pabeigšanu, COM(2017) 592 final, 
11.10.2017.
7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas 
Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (OV L 331, 
15.12.2010., 1. lpp.).
8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26.jūnijs) par prudenciālajām 
prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 
648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).
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(6) Šai direktīvai būtu jāsniedz kredītiestādēm iespēja labāk rīkoties ar aizdevumiem, tiklīdz 
tie kļūst ienākumus nenesoši, uzlabojot nosacījumus ▌ par kredītu pārdošanu trešām 
personām.  ▌Turklāt, ja kredītiestādes saskaras ar apjomīgu INA uzkrāšanos un tām nav 
darbinieku vai zināšanu tos pareizi apkalpot, viens dzīvotspējīgs risinājums būtu vai nu 
minēto aizdevumu nodošana ārpakalpojumā specializētam kredītu apkalpotājam, vai 
kredītlīguma nodošana kredītu pircējam, kurš vēlas uzņemties nepieciešamo risku un 
kuram ir zināšanas, kā to pārvaldīt.

(6a) Kreditoriem, ja iespējams, būtu jācenšas izvairīties no tādu INA un riska darījumu 
nodošanas trešām personām, kuri ir nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu, kas 
ir aizņēmēja galvenā dzīvesvieta. Dalībvalstīm būtu jāpieņem pasākumi, kuru mērķis 
ir mudināt kreditorus saprātīgi pārskatīt grūtībās nonākušo  aizņēmēju situāciju 
pirms īpašuma piespiedu atsavināšanas procedūru uzsākšanas saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/17/ES9 28. pantu un EBI 2015. gada 
19. augusta pamatnostādnēm par kavētiem maksājumiem un piespiedu atsavināšanu 
(EBA/GL/2015/12). Lemjot par to, kādas darbības vai pārskatīšanas pasākumus veikt, 
kreditoriem jo īpaši būtu jāņem vērā aizņēmēja individuālie apstākļi, aizņēmēja 
intereses un tiesības un aizņēmēja spēja atmaksāt. Pārskatīšanas pasākumi varētu 
ietvert konkrētas koncesijas aizņēmējam, piemēram, pilnīga vai daļēja kredītlīguma 
refinansēšana un iepriekšējo kredītlīguma noteikumu un nosacījumu mainīšana, 
piemēram, hipotēkas termiņa pagarināšana, hipotēkas veida maiņa, pilnīga vai daļēja 
maksājuma atlikšana uz noteiktu laiku, procentu likmes maiņa un maksājumu 
brīvdienu piedāvājums. Ja pēc tam, kad ir pabeigtas piespiedu atsavināšanas 
procedūras, vēl ir palicis nesamaksāts parāds, dalībvalstīm būtu jānodrošina 
minimālo dzīves apstākļu aizsardzība un jāievieš pasākumi parāda atmaksas 
atvieglošanai, vienlaikus novēršot pārmērīgas parādsaistības ilgtermiņā. Vismaz tad, 
ja par nekustamo īpašumu iegūtā cena ietekmē patērētāja parāda summu, 
dalībvalstīm būtu jāmudina kreditori veikt pamatotus pasākumus, lai tirgus apstākļu 
kontekstā iegūtu labāko iespējamo cenu par piespiedu kārtā atsavināto nekustamo 
īpašumu. Dalībvalstīm nevajadzētu atturēt kredītlīguma puses no skaidri paustas 
vienošanās, ka kredīta nodrošinājuma nodošana kreditoram ir pietiekama, lai kredītu 
atmaksātu, īpaši tad, ja kredītu nodrošina ar aizņēmēja galveno dzīvesvietu.

▌

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

(9) Šai direktīvai būtu jāveicina INA sekundāro tirgu attīstība Savienībā, nosakot 
aizsardzības pasākumus un minimālās prasības kredītiestādēm, kad tās INA nodod 
iestādēm, kas nav kredītiestādes, vienlaikus aizsargājot aizņēmēju tiesības. Jebkuram 
ierosinātajam pasākumam ▌būtu ▌jāsaskaņo kredītu apkalpotājiem noteiktās atļaujas 
saņemšanas prasības. Tādēļ ar šo direktīvu būtu jāizveido Savienības mēroga satvars 
kredītiestāžu izsniegto ienākumus nenesošo kredītlīgumu pircējiem un apkalpotājiem, 

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/17/ES (2014. gada 4. februāris) par patērētāju 
kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 
2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.).
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saskaņā ar kuru kredītu apkalpotājiem būtu jāsaņem atļauja un tie būtu jāpakļauj 
dalībvalsts kompetento iestāžu uzraudzībai.

(10) ▌Patlaban kredītu pircēji un kredītu apkalpotāji nevar izmantot iekšējā tirgus 
priekšrocības tādu šķēršļu dēļ, kurus rada atšķirīgi valstu tiesību akti, jo trūkst īpaša un 
saskaņota regulatīvā un uzraudzības režīma. Pašlaik nav kopīgu Savienības standartu 
kredītu apkalpotāju regulēšanai. Jo īpaši nav noteikti kopīgi standarti, kuri regulē 
parādu iekasēšanu. Dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi noteikumi par to, kā iestādes, kas nav 
kredītiestādes, var iegādāties kredītlīgumus no kredītiestādēm. Iestādes, kas nav 
kredītiestādes un kas iegādājas kredītiestāžu izsniegtu kredītu, dažās dalībvalstīs netiek 
regulētas, savukārt citās dalībvalstīs tām piemēro dažādas prasības, reizēm pat prasību 
iegūt atļauju darboties kā kredītiestādei. Šīs atšķirības regulatīvajās prasībās ir radījušas 
ievērojamus šķēršļus kredīta likumīgai pārrobežu iegādei Savienībā, galvenokārt 
aizvien pieaugošo atbilstības izmaksu dēļ, ar kurām saskaras, cenšoties pirkt 
kredītportfeļus. Tā rezultātā kredītu pircēji darbojas tikai dažās dalībvalstīs, un tāpēc 
iekšējā tirgū konkurence ir neliela, jo ieinteresēto kredītu pircēju skaits aizvien ir mazs. 
Tas ir radījis neefektīvu sekundāro tirgu attiecībā uz INA. Turklāt pārsvarā valstu tirgi 
attiecībā uz INA aizvien ir maza apjoma tirgi.

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

(11a) Ienākumus nenesošs kredīts, ko sākotnēji piešķīrusi kredītiestāde, kredīta 
apkalpošanas procesā var kļūt par ienākumus nesošu kredītu. Šādā gadījumā kredītu 
apkalpotājiem, pamatojoties uz savu atļauju, vajadzētu būt iespējai turpināt veikt 
savas darbības.

(12) Kreditoriem vajadzētu būt iespējai pašiem panākt kredītlīguma izpildi un atgūt summas, 
kas tiem pienākas, vai tiem vajadzētu būt iespējai šādu atgūšanu uzticēt citai personai, 
kura sniedz šādus pakalpojumus profesionāli, proti, kredītu apkalpotājiem. Līdzīgi 
kredītu pircēji no kredītiestādēm bieži izmanto kredītu apkalpotāju pakalpojumus, lai 
atgūtu tiem pienākošās summas, un pat tādā gadījumā Savienības regulējums uz kredīta 
apkalpošanas darbībām neattiecas.

(13) Atsevišķas dalībvalstis regulē kredīta apkalpošanas darbības, bet dažādās pakāpēs. 
Pirmkārt, tikai dažas dalībvalstis regulē šīs darbības, un tās, kuras to dara, minētās 
darbības definē ļoti atšķirīgi. Lielākas regulatīvās atbilstības izmaksas darbojas kā 
šķērslis tam, lai tiktu attīstītas izvēršanas stratēģijas, izmantojot pakārtotu uzņēmumu 
vai sniedzot pārrobežu pakalpojumus. Otrkārt, daudzas dalībvalstis pieprasa saņemt 
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atļaujas dažām darbībām, kurās šādi kredītu apkalpotāji iesaistās. Ar šādām atļaujām 
nosaka dažādas prasības un liedz iespējas izvērst darbību pāri robežām, kas atkal 
darbojas kā šķērslis pārrobežu pakalpojumu sniegšanai. Visbeidzot, dažos gadījumos 
prasība reģistrēt vietēju uzņēmumu ir noteikta likumā, un tas kavē iespēju īstenot brīvību 
sniegt pārrobežu pakalpojumus.

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

(15) Tas, ka kredītu pirkšanas tirgū un kredīta apkalpošanas darbību tirgū nav konkurences 
spiediena, rada situāciju, kurā kredīta apkalpošanas sabiedrības no kredītu pircējiem 
iekasē augstas maksas par saviem pakalpojumiem, kā arī rada zemas cenas kredītu 
sekundārajos tirgos. Tas samazina stimulu kredītiestādēm atbrīvoties no saviem INA 
krājumiem.

(16) Tādēļ ir nepieciešama rīcība Savienības līmenī, lai risinātu situāciju, kurā nonāk kredītu 
pircēji un kredītu apkalpotāji attiecībā uz ienākumus nenesošu kredītu, ko sākotnēji 
piešķīrušas kredītiestādes. Tomēr šī direktīva neskar noteikumus, kas regulē kredīta 
izcelsmi saskaņā ar Savienības un valstu tiesību aktiem, tostarp gadījumos, kad var 
apsvērt kredītu apkalpotāju iesaistīšanu kredītstarpniecībā. Šī direktīva neskar arī 
valstu noteikumus, ar ko nosaka papildu prasības kredītu pircējam vai kredītu 
apkalpotājam attiecībā uz kredītlīguma noteikumu un nosacījumu atkārtotu 
apspriešanu .

(16a) Dalībvalstis var brīvi regulēt kredīta apkalpošanas darbības, kuras neietilpst šīs 
direktīvas piemērošanas jomā, piemēram, pakalpojumus, kas tiek piedāvāti 
kredītlīgumiem, kurus izsniegušas iestādes, kas nav kredītiestādes, vai fizisku personu 
veiktas kredīta apkalpošanas darbības, tostarp piemērojot prasības, kuras ir 
līdzvērtīgas šajā direktīvā noteiktajām prasībām. Taču šādas struktūras nevarētu 
izmantot iespēju bez papildu atļaujas saņemšanas šādus pakalpojumus sniegt citās 
dalībvalstīs.

(16b) Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt saskaņā ar valsts tiesību aktiem noteiktos 
ierobežojumus attiecībā uz kreditora tiesību nodošanu saskaņā ar ienākumus 
nenesošu kredītlīgumu vai paša kredītlīguma nodošanu, kurš nav izbeigts saskaņā ar 
valsts civiltiesībām, tādējādi, ka visas summas, kas maksājamas saskaņā ar 
kredītlīgumu, ir nekavējoties jāsamaksā, ja tas ir nepieciešams, lai veiktu nodošanu 
struktūrai ārpus banku sistēmas. Tādējādi būs dalībvalstis, kur, ņemot vērā valsts 
noteikumus, neregulētajiem kreditoriem joprojām būs ierobežojumi iegūt ienākumus 
nenesošus kredītlīgumus, kuru termiņš nav kavēts, kuru termiņa kavējums ir mazāks 
par 90 dienām vai kuri nav izbeigti saskaņā ar valsts civiltiesībām. Dalībvalstis var 
reglamentēt ienākumus nesošo kredītlīgumu nodošanu, tostarp nosakot prasības, kas 
ir līdzvērtīgas šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

▌
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(18) Savienības tiesību aktos piešķirtā aizsardzība, ko patērētājiem sniedz Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/17/ES, Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/48/EK10 un Padomes Direktīva 93/13/EEK11, nozīmē, ka kreditora 
tiesību cesijai kredītlīgumā vai paša līguma cesijai kredītu pircējam nevajadzētu nekādā 
veidā ietekmēt aizsardzības līmeni, kas patērētājiem piešķirts ar Savienības tiesību 
aktiem. Tādēļ kredītu pircējiem un kredītu apkalpotājiem būtu jāpanāk atbilstība 
piemērojamajiem Savienības un valstu tiesību aktiem, ciktāl tie attiecas uz sākotnējo 
kredītlīgumu, un aizņēmējam joprojām vajadzētu būt tādam pašam aizsardzības 
līmenim, kā paredzēts saskaņā ar piemērojamajiem Savienības un valstu tiesību aktiem 
vai noteikts ar Savienības vai valstu tiesību kolīziju normām▌. 

(19) Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt Savienības tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 
sadarbību civillietās, jo īpaši noteikumus par tiesību aktiem, kas piemērojami 
līgumsaistībām, un noteikumus par jurisdikciju, kuri izklāstīti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 593/200812 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. 1215/201213, tostarp šādu tiesību aktu un noteikumu piemērošanu atsevišķos 
gadījumos. Visiem kreditoriem un jebkurām personām, kas tos pārstāv, ir pienākums 
ievērot minētos Savienības tiesību aktus savos darījumos ar patērētāju, un valstu 
iestādēm ir jānodrošina, ka patērētāju tiesības ir aizsargātas.

(20) Lai nodrošinātu augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, Savienības un valstu tiesību aktos 
ir noteiktas vairākas tiesības un aizsardzības pasākumi, kas attiecas kredītlīgumiem, kuri 
patērētājam ir apsolīti vai piešķirti. Minētās tiesības un aizsardzības pasākumus piemēro 
jo īpaši kredītlīguma apspriešanai un noslēgšanai, negodīgai komercpraksei starp 
uzņēmumu un patērētāju, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2005/29/EK14, un kredītlīguma izpildei vai neizpildei. Tas jo īpaši attiecas uz ilgtermiņa 
patēriņa kredītlīgumiem, kurus regulē Direktīva 2014/17/ES, attiecībā uz patērētāja 
tiesībām daļēji vai pilnībā izpildīt savas kredītlīgumā noteiktās saistības pirms minētā 
līguma termiņa beigām vai, attiecīgā gadījumā, ar Eiropas standartizētās informācijas 
lapas starpniecību tikt informētam par iespējamo kredītlīguma nodošanu kredītu 
pircējam. Nebūtu jāmaina arī aizņēmēja tiesības, ja kredītlīguma nodošana starp 
kredītiestādi un pircēju notiek līguma pārjaunošanas veidā. Būtu jānodrošina, ka 
aizņēmēju situācija nepasliktinās pēc kredītlīguma nodošanas no kredītiestādes 
kredītu pircējam vai kredītu apkalpotājam. Šai direktīvai nevajadzētu ierobežot 
dalībvalstu iespējas kredītu apkalpotājiem vai kredītu pircējiem piemērot stingrākus 
patērētāju aizsardzības noteikumus.

(20a) Kredītu apkalpotājiem un kredītu pircējiem vienmēr būtu jārīkojas godprātīgi, 
taisnīgi jāizturas pret patērētājiem un jāievēro viņu privātums. Tie nedrīkstētu ne 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa 
kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV L 60/34, 22.5.2008., 66. lpp.).
11 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 
(OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.). 
12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regula (EK) Nr. 593/2008, par tiesību aktiem, 
kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I), OV L 177, 4.7.2008., 6.–16. lpp.
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju 
un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, OV L 351, 20.12.2012., 1.-32. lpp.
14 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju 
negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK 
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 („Negodīgas komercprakses direktīva”) (OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.);
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aizskart patērētājus, nedz sniegt tiem maldinošu informāciju, un viņiem nevajadzētu 
iekasēt maksu no patērētājiem par izmaksām, kas pārsniedz ar parāda pārvaldību tieši 
saistītās izmaksas. Dalībvalstis varētu noteikt minēto maksu un sodu maksimālo 
apmēru saskaņā ar taisnīguma, racionalitātes un proporcionalitātes principiem. 

(21) Turklāt šī direktīva nesamazina Savienības patērētāju aizsardzības noteikumu darbības 
jomu, un tiktāl, ciktāl kredītu pircēji kvalificējas kā kreditori saskaņā ar Direktīvas 
2014/17/ES un Direktīvas 2008/48/EK noteikumiem, tiem nebūtu jāpiemēro īpašie 
pienākumi, kas noteikti attiecīgi Direktīvas 2014/17/ES 35. pantā vai Direktīvas 
2008/48/EK 20. pantā.Turklāt šī direktīva neskar patērētāju aizsardzību, ko garantē 
Direktīva 2005/29/EK, ar kuru aizliedz negodīgu praksi, tostarp tādu praksi, ko veic 
līguma izpildes laikā, ja patērētājs tiek maldināts par patērētāja tiesībām vai 
pienākumiem vai ir pakļauts aizskaršanai vai piespiešanai, tostarp attiecībā uz 
izpildes panākšanas darbību vai kontaktu laiku, vietu, būtību vai noturību, vai 
attiecībā uz draudošas vai aizskarošas valodas vai rīcības izmantošanu, vai attiecībā 
uz draudiem veikt jebkādas darbības, kuras likumīgi veikt nevar.

(21a) Ikvienā tiesas sēdē, kurā ir iesaistīts grūtībās nonācis aizņēmējs, būtu jāapsver 
pārstāvības statusa vienlīdzība, lai nodrošinātu pilnīgu un taisnīgu uzklausīšanu un 
pilnīgu un visaptverošu izpratni par visiem izskatāmās lietas faktiskajiem apstākļiem 
un juridiskajiem argumentiem. Būtu jānodrošina līdzvērtīga juridiskā pārstāvība, kas 
pietiekami savlaicīgi ir pieejama visiem grūtībās nonākušajiem aizņēmējiem, un būtu 
jānodrošina visaptveroša visu attiecīgo faktu un detalizētas informācijas 
sagatavošana, lai strīda gadījumā būtu pienācīga pārstāvība tiesā. Vajadzības 
gadījumā saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem minētā pakalpojuma 
sniegšana būtu jāapmaksā dalībvalstīm,  nodrošinot bezmaksas juridisko palīdzību 
vai līdzvērtīgu palīdzību.

(22) Savienības kredītiestādes ▌veic kredīta apkalpošanas darbības to parastās 
uzņēmējdarbības ietvaros. Tām attiecībā uz kredītlīgumiem, ko tās pašas ir izsniegušas, 
un kredītlīgumiem, kurus tās ir nopirkušas no citas kredītiestādes, ir tādi paši pienākumi. 
Ņemot vērā to, ka tās jau tiek regulētas un uzraudzītas, šīs direktīvas piemērošana to 
kredīta apkalpošanas vai pirkšanas darbībām nozīmētu atļauju nevajadzīgu dublēšanos 
un atbilstības izmaksu nevajadzīgu divkāršošanu, un tāpēc uz tām šī direktīva neattiecas. 
Šīs direktīvas piemērošanas jomā neietilpst arī kredītiestāžu veikta kredīta 
apkalpošanas darbību nodošana ārpakalpojumā — saistībā gan ar ienākumus 
nesošiem, gan ienākumus nenesošiem kredītlīgumiem — kredītu apkalpotājiem vai 
citām trešām personām, jo kredītiestādēm jau ir jāievēro piemērojamie noteikumi par 
nodošanu ārpakalpojumā. Turklāt šī direktīva neattiecas uz kreditoriem, kas nav 
kredītiestādes, bet ko tomēr regulē un uzrauga dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā 
ar Direktīvu 2008/48/EK un Direktīvu 2014/17/ES un kas uzņemas veikt patērētājiem 
piešķirto aizdevumu kredīta apkalpošanas darbības kā daļu no savas parastās 
uzņēmējdarbības, ja tie attiecīgajā dalībvalstī veic kredīt apkalpošanas darbības 
kredītiestāžu izsniegtajiem aizdevumiem. Turklāt šīs direktīvas piemērošanas jomā 
nebūtu jāiekļauj alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieki, pārvaldīšanas 
sabiedrības un ieguldījumu sabiedrības (ar nosacījumu, ka ieguldījumu sabiedrība 
nav izraudzījusi pārvaldīšanas sabiedrību), kas apstiprināta vai reģistrēta saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES15 vai Eiropas Parlamenta un 

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES ( 2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo 
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Padomes Direktīvu 2009/65/EK16. Turklāt ir dažas profesijas, kurās tiek veiktas 
apkalpošanas darbībām līdzīgas papildu darbības, proti, valstu notāri, advokāti, tiesu 
izpildītāji vai citas valsts amatpersonas, kas rīkojas saskaņā ar valsts tiesas 
nosacījumiem un veic saistošu pasākumu īstenošanu, tāpēc dalībvalstis var nolemt šo 
direktīvu minētajām profesijām nepiemērot.

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

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

(24) Uz kredītu apkalpotāja atļauju sniegt kredīta apkalpošanas darbības visā Savienībā būtu 
jāattiecina vienādu un saskaņotu noteikumu kopums, kas kompetentajām iestādēm būtu 
proporcionāli jāpiemēro. Atļaujas piešķiršana kredītu apkalpotājam attiecas uz kredīta 
apkalpošanas darbībām neatkarīgi no kredītu veida. Tādēļ kredītu apkalpotāji var bez 
papildu atļaujas saņemšanas paši sniegt pakalpojumus saistībā ar ienākumus nesošu 
aizdevumu apkalpošanu dalībvalstīs, kurās ienākumus nesošu aizdevumu nodošana 
ir atļauta. Ņemot vērā to, ka attiecības starp kredītu apkalpotājiem un aizņēmējiem ir 
ilgtermiņa rakstura, kā arī sarežģītās prasības, kas jāizpilda, kā kredītu apkalpotājs 
var darboties tikai juridiska persona, un tādēļ tikai juridiska persona var iesniegt 
pieteikumu atļaujas saņemšanai. Lai novērstu to, ka samazinās parādnieka vai 
aizņēmēja aizsardzības līmenis, un lai veicinātu uzticību, nosacījumiem par kredītu 
apkalpotāja atļaujas piešķiršanu un saglabāšanu būtu jānodrošina, ka par kredītu 
apkalpotājiem, personām, kam ir būtiska līdzdalība kredītu apkalpotājā iestādē vai kas 
ir vadības vai administratīvās struktūras loceklis, sodāmības reģistrā nav ziņu par 
smagiem noziedzīgiem darījumiem pret īpašumu, smagiem noziedzīgiem darījumiem 
saistībā ar finanšu darbībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, krāpšanu vai 
fizisku neaizskaramību, un ▌pret šīm personām nevar būt sākta maksātnespējas 
procedūra, vai tās nekad agrāk nevar būt atzītas par bankrotējušām, izņemot, ja tās ir 
atjaunotas amatā saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
vadības struktūrai kopumā ir atbilstīgas zināšanas un pieredze uzņēmējdarbības 
veikšanai kompetentā un atbildīgā veidā saskaņā ar veicamo darbību. Katrai 
dalībvalstij ir jāizvērtē labas reputācijas, atbilstīgu zināšanu un pieredzes nosacījumi, 
taču tam nevajadzētu apgrūtināt atļauju saņēmušu kredītu apkalpotāju brīvu 

ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā 
(EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 Dokuments attiecas uz EEZ
OV L 174, 1.7.2011., 1.– lpp.
16 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo 
aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 
17.11.2009., 32. lpp.).
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pārvietošanos Savienībā. Šajā nolūkā EBI būtu jāizstrādā pamatnostādnes, lai 
samazinātu minēto prasību atšķirīgas interpretācijas risku. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka pieteikuma iesniedzēja rīcībā ir pietiekams sākotnējais kapitāls vai 
tas veic uzskaites nošķiršanu un ka nav šķēršļu pieteikuma iesniedzēja efektīvai 
uzraudzībai, kas izriet no tā grupas struktūras. Visbeidzot, lai nodrošinātu atbilstību 
parādnieku aizsardzības noteikumiem, kā arī personas datu aizsardzības noteikumiem, 
ir jāpieprasa, lai tiktu ieviesti un uzraudzīti piemēroti pārvaldības mehānismi un iekšējās 
kontroles mehānismi, kā arī sūdzību reģistrēšana un izskatīšana, un lai tiktu noteiktas 
atbilstīgas pašu līdzekļu un likviditātes prasības vai uzskaites nošķiršana, piemēroti 
pasākumi, kas saistīti ar risku uzņemšanos, pārvaldību, uzraudzību un mazināšanu, 
un lai tiktu noteiktas ziņošanas un publiskas izpaušanas prasības. Papildus tam 
kredītu apkalpotājam būtu jāievieš atbilstīgas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas un terorisma apkarošanas procedūras, ja piederības un uzņēmējas 
dalībvalsts valsts tiesību aktos, ar ko transponē Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu (ES) 2015/84917, kredītu apkalpotāji izraudzīti par obligātām struktūrām 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un 
apkarošanas nolūkā. Turklāt kredītu apkalpotājiem vajadzētu rīkoties taisnīgi un 
pienācīgi ņemt vērā aizņēmēju finansiālo situāciju. Ja valsts līmenī ir pieejamas 
konsultācijas parādu jautājumos, kas atvieglo parāda atmaksāšanu, kredītu 
apkalpotājiem būtu jāinformē aizņēmēji par šādiem pakalpojumiem.

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

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

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

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu 
finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).
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aizdevumu apkalpošanu, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai paredzēt, ka kredītu 
apkalpotājam un kreditoram kredīta apkalpošanas līgumā ir jāvienojas, ka kredītu 
apkalpotājs informē kreditoru pirms kredīta apkalpošanas darbību nodošanas 
ārpakalpojumā.

(28) Lai nodrošinātu kredītu apkalpotāja tiesības iesaistīties pārrobežu darbībās un 
nodrošināt to uzraudzību, šajā direktīvā ir izveidota procedūra attiecībā uz atļauju 
saņēmuša kredītu apkalpotāja tiesību izmantošanu iesaistīties pārrobežu darbībā. 
Saziņai starp iestādēm piederības un uzņēmējās dalībvalstīs, kā arī ar kredītu 
apkalpotāju, būtu jānotiek saprātīgos termiņos.

(28a) Uz kredītu apkalpotāju, kas veic darbības uzņēmējā dalībvalstī, būtu jāattiecas 
ierobežojumiem un prasībām, kas uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos ir noteiktas 
saskaņā ar šo direktīvu.

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

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

(31) Ja kredītiestāde nodod ienākumus nenesošu kredītlīgumu, tai būtu jāpieprasa divas 
reizes gadā un apkopotā veidā informēt uzraudzītāju un kompetento iestādi, kas ir 
atbildīga par uzraudzības atbilstību šai direktīvai, vismaz par nodoto kredītportfeļu 
kopējo neatmaksāto atlikumu, kā arī iekļauto aizdevumu skaitu un apmēru un to, vai 
ir ietverti ar patērētājiem noslēgti līgumi. Par katru vienā darījumā nodoto portfeli 
sniegtajai informācijai būtu jāiekļauj juridiskās personas identifikators, vai, ja tas 
nav pieejams, pircēja identitāte un adrese un, attiecīgā gadījumā, tās pārstāvis 
Savienībā. Minētās kompetentās iestādes pienākumam vajadzētu būt nodot šādu 
informāciju iestādēm, kuru kompetencē ir uzraudzīt attiecīgo kredītu pircēju, un 
kompetentajai iestādei valstī, kur aizņēmējs ir rezidents. Šādas pārredzamības prasības 
ļauj panākt saskaņotu un efektīvu kredītlīgumu nodošanas uzraudzību Savienības 
mērogā. Proporcionalitātes principa ievērošanas nolūkā kompetentajām iestādēm, lai 
novērstu dublēšanos, būtu jāņem vērā informācija, kas tām jau ir pieejama, 
izmantojot citus līdzekļus, jo īpaši attiecībā uz kredītiestādēm. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka par paziņošanas prasībām kompetentām iestādēm par kredītportfeli 
pēc tam, kad šāds portfelis ir nodots kredītu pircējam, joprojām ir atbildīgs kredītu 
apkalpotājs. Turklāt vērtspapīrošanas darījumu gadījumā, ja ir paredzētas obligātas 
pārredzamības veidnes, būtu jāizvairās no tā, ka ar šo direktīvu tiek noteikta dubulta 
ziņošana.

(32) Padomes rīcības plāna ietvaros ir noteikts, ka kredītiestāžu datu infrastruktūra tiktu 
nostiprināta, ja tiktu ieviesti vienoti un standartizēti dati attiecībā uz ienākumus 
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nenesošiem kredītlīgumiem. Eiropas Banku iestāde ir izstrādājusi datu veidnes, ar 
kurām sniedz informāciju par kredītriska darījumiem bankas portfelī un ļauj 
potenciālajiem pircējiem novērtēt kredītlīgumu vērtību un veikt to uzticamības 
pārbaudi. No vienas puses, šādu veidņu piemērošana kredītlīgumiem samazinātu 
informācijas asimetriju starp kredītlīgumu potenciālajiem pircējiem un pārdevējiem un 
tādējādi veicinātu funkcionējoša sekundārā tirgus attīstību Savienībā. No otras puses, 
ja šādas veidnes būs pārāk detalizētas, tās var radīt pārmērīgu slogu kredītiestādēm, 
nesniedzot nekādu būtisku labumu attiecībā uz informāciju. Tādēļ EBI būtu 
jāpārskata datu veidnes, tostarp jāveic sabiedriskā apspriešana ar ieinteresētajām 
personām un kompetentajām iestādēm, lai datu veidnes vēl vairāk pārveidotu par 
kredītiestādēm paredzētiem īstenošanas tehniskajiem standartiem. Lai ievērotu 
proporcionalitātes principu, minētās informācijas prasības kredītiestādēm būtu 
jāpiemēro samērīgi, ņemot vērā to lielumu un sarežģītību. Citi kredītlīgumu pārdevēji 
būtu jāmudina minētos standartus izmantot, lai atvieglotu pārdošanai paredzēto 
kredītlīgumu novērtēšanu.

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

(34) Attiecībā uz trešās valsts kredītu pircējiem Savienības patērētājam ir grūtāk paļauties uz 
savām tiesībām saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un valstu iestādēm ir grūtāk 
uzraudzīt šāda kredītlīguma izpildi. Kredītiestādes var arī atturēties no šādu 
kredītlīgumu nodošanas trešās valsts kredītu pircējiem ar to saistītā reputācijas riska dēļ. 
Nosakot pienākumu ▌kredītu apkalpotājam, kam ir piešķirta atļauja Savienībā, veikt 
kredītlīguma apkalpošanu, tiek nodrošināts, ka pēc kredītlīguma nodošanas tiek 
saglabāti tādi paši aizņēmēju tiesību standarti. Kredītu apkalpotājam ir pienākums 
ievērot piemērojamos Savienības un valstu tiesību aktus, un valstu iestādēm atsevišķās 
dalībvalstīs būtu jāpiešķir nepieciešamās pilnvaras efektīvi uzraudzīt tā darbību.

(34a) Ja kredītu pircējs pārvalda un īsteno tiesības un pienākumus, kas saistīti ar kreditora 
tiesībām atbilstīgi kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu, kredītu pircēju uzskata par 
kredītu apkalpotāju, un tādēļ tam būtu jāsaņem atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

(35) Kredītu pircējiem, kas izmanto kredītu apkalpotāju vai kredītiestāžu pakalpojumus, būtu 
par to jāinformē kompetentās iestādes, lai tām ļautu īstenot savas uzraudzības pilnvaras 
attiecībā uz kredītu apkalpotāja rīcību saistībā ar aizņēmēju. Kredītu apkalpotājiem arī 
ir pienākums laikus informēt kompetentās iestādes, kuras ir atbildīgas par to uzraudzību, 
ja tie iesaista citu kredītiestādi vai kredītu apkalpotāju.

(36) Kredītu pircējiem, kas tieši izpilda nopirkto kredītlīgumu, tas būtu jādara, ievērojot 
attiecīgajam kredītlīgumam piemērojamos tiesību aktus, tostarp patērētāju aizsardzības 
noteikumus, kuri ir piemērojami aizņēmējam. Turpina piemērot valstu noteikumus, jo 
īpaši par līgumu izpildi, patērētāju aizsardzību, krimināltiesībām, un kompetentajām 
iestādēm būtu jānodrošina atbilstība tiem dalībvalstu teritorijā.



RR\1222283LV.docx 17/50 PE644.827

LV

(37) Lai atvieglotu šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi gadījumā, ja kredītu pircējs 
neveic uzņēmējdarbību Savienībā, valsts tiesību aktos, ar ko īsteno šo direktīvu, būtu 
jānodrošina, ka tad, kad ir pabeigta kredītlīguma nodošana, trešās valsts kredītu pircējs 
norīko kredītiestādi, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai atļauju saņēmušu kredītu 
apkalpotāju. Kredītu pircējiem, kas nodod ienākumus nenesošus kredītlīgumus, divas 
reizes gadā un apkopotā veidā jāinformē piederības dalībvalsts kompetentā iestāde 
vismaz par nodoto kredītportfeļu kopējo neatmaksāto atlikumu, kā arī iekļauto 
aizdevumu skaitu un apmēru un to, vai ir ietverti ar patērētājiem noslēgti līgumi. Par 
katru vienā darījumā nodoto portfeli sniegtajai informācijai būtu jāiekļauj juridiskās 
personas identifikators, vai, ja tas nav pieejams, pircēja identitāte un adrese.

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

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

▌ 

(52) Neskarot Direktīvā 2014/17/ES, Direktīvā 2008/48/EK un Direktīvā 93/13/EEK 
noteiktos pienākumus pirms līguma noslēgšanas un nolūkā nodrošināt augsta līmeņa 
patērētāju aizsardzību, patērētāji laikus un pirms jebkādu izmaiņu veikšanas 
kredītlīguma noteikumos būtu jāiepazīstina ar precīzu un visaptverošu jebkādu šādu 
izmaiņu sarakstu, to īstenošanas grafiku un nepieciešamo informāciju, kā arī ar tās valsts 
iestādes nosaukumu un adresi, kurā viņš vai viņa var iesniegt sūdzību.

(53) Tā kā kredītu sekundāro tirgu darbība būs lielā mērā atkarīga no iesaistīto struktūru labas 
reputācijas, kredītu apkalpotājiem būtu jāizveido efektīvs mehānisms aizņēmēju 
sūdzību izskatīšanai. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to iestāžu rīcībā, kas ir atbildīgas 
par kredītu pircēju un kredītu apkalpotāju uzraudzību, ir efektīvas un pieejamas 
procedūras aizņēmēju sūdzību izskatīšanai.
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(54) Gan Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/67918, gan Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) 2018/172519 noteikumus piemēro personas datu apstrādei šīs 
direktīvas nolūkā. Jo īpaši, ja personas datus apstrādā šīs direktīvas nolūkos, būtu 
jāprecizē konkrēts mērķis, jāmin juridiskais pamats un jāievēro attiecīgās drošības 
prasības, kas noteiktas Regulā (ES) 2016/679, un jāievēro tādi principi kā 
nepieciešamība, samērīgums, mērķa ierobežojums, pārredzams un samērīgs datu 
glabāšanas termiņš. Turklāt visās personas datu apstrādes sistēmās, kas tiek izstrādātas 
un izmantotas saistībā ar šo direktīvu, būtu jāiekļauj integrēta datu aizsardzība un datu 
aizsardzība pēc noklusējuma. Līdzīgi administratīvajai sadarbībai un savstarpējai 
palīdzībai starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm vajadzētu būt saderīgai ar 
noteikumiem par personas datu aizsardzību, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2016/679, un saskaņā ar valstu datu aizsardzības noteikumiem, ar ko īsteno 
Savienības tiesību aktus.

(55) Lai nodrošinātu, ka patērētāja aizsardzības līmenis netiek ietekmēts, ja kreditora tiesības 
cedē trešajai personai saskaņā ar hipotekāro kredītlīgumu vai pašu līgumu, būtu jāveic 
grozījums Direktīvā 2014/17/ES, lai noteiktu, ka gadījumos, ja notiek kredīta nodošana, 
uz ko attiecas minētā direktīva, patērētājam ir tiesības vērsties tiesā pret kredītu pircēju, 
izmantojot jebkuru aizsardzību, kas viņam bija pieejama pret sākotnējo kreditoru, un 
tikt informētam par šādu nodošanu.

(56) Saskaņā ar dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko 
deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem dalībvalstis ir apņēmušās, paziņojot savus 
transponēšanas pasākumus, pamatotos gadījumos pievienot vienu vai vairākus 
dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas sastāvdaļām un atbilstīgajām 
daļām valsts transponēšanas instrumentos. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs 
uzskata, ka šādu dokumentu nosūtīšana ir pamatota.

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

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

18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
19 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un 
aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 
1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU:

I sadaļa

Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1. pants

Priekšmets

1. Ar šo direktīvu paredz vienotu regulējumu un prasības: 

(a) kredītu apkalpotājiem, kas kredītu pircēja vārdā rīkojas attiecībā uz ienākumus 
nenesošā kredītlīgumā paredzētām kreditora tiesībām vai pašu ienākumus 
nenesošo kredītlīgumu, kuru izdevusi kredītiestāde, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā; 

(b) kredītu pircējiem, kas rīkojas attiecībā uz ienākumus nenesošā kredītlīgumā 
paredzētām kreditora tiesībām vai pašu ienākumus nenesošo kredītlīgumu, 
kuru izdevusi kredītiestāde, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.

▌

2. Šī direktīva attiecas tikai uz ienākumus nenesošiem kredītlīgumiem. Kreditoriem nav 
atļauts nodot trešām personām ienākumus nesošus kredītlīgumus, kas noslēgti ar 
patērētājiem.

2. pants

Darbības joma

1. Šīs direktīvas 3. līdz 22. pantu un 34. līdz 43. pantu piemēro:

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

(b) ▌kredītu pircējiem, kas saskaņā ar piemērojamiem Savienības vai valsts 
tiesību aktiem rīkojas attiecībā uz ienākumus nenesošā kredītlīgumā 
paredzētām kreditora tiesībām  vai pašu ienākumus nenesošo kredītlīgumu, 
kuru izdevusi kredītiestāde, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā▌;

▌
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3. Attiecībā uz kredītlīgumiem, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, šī direktīva 
neietekmē ne līgumtiesību principus, ne civiltiesību principus, kuri noteikti valsts 
tiesību aktos attiecībā uz kredītlīgumā paredzētu kreditora tiesību vai paša 
kredītlīguma nodošanu, ne arī aizsardzību, ko piešķir patērētājiem vai aizņēmējiem  
saskaņā ar jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1215/201220, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 593/200821, Direktīvu 2014/17/ES, 
Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 93/13/EEK un valstu noteikumiem, ar kuriem tās 
transponē, vai citiem attiecīgiem Savienības tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem 
patērētāju un aizņēmēju tiesību aizsardzības jomā.

3.a Šī direktīva neietekmē dalībvalstu ierobežojumus valsts tiesību aktos attiecībā uz 
kreditora tiesību nodošanu saskaņā ar ienākumus nenesošu kredītlīgumu, kas nav 
nokavēts vai kas ir kavēts mazāk par 90 dienām, vai kas nav izbeigts saskaņā ar 
valsts civiltiesībām, vai attiecībā uz šāda ienākumus nenesoša kredītlīguma 
nodošanu.

3.b Šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesību aktu prasības attiecībā uz kredītlīgumā 
paredzētu kreditora tiesību vai paša kredītlīguma apkalpošanu, ja kredītu pircējs ir 
īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/240222 2. panta 2. punktā, tik ilgi, cik 
valstu tiesību akti:

i) paredz tādu pašu patērētāju aizsardzības līmeni;

ii) nodrošina, ka kompetentās iestādes no kredītu apkalpotājiem saņem 
nepieciešamo informāciju;

iii) neliedz kredītu apkalpotajiem iespēju bez papildu atļaujas saņemšanas sniegt 
pašiem šādus pakalpojumus citās dalībvalstīs.

4. Šīs direktīvas 3. līdz 8. pantu, 9. līdz 22. pantu un 34. līdz 43. pantu nepiemēro: 

(a) kredītlīgumā paredzētu kreditora tiesību vai paša kredītlīguma apkalpošanai, 
ko īsteno:

i) kredītiestāde, kura veic uzņēmējdarbību Savienībā ▌;

ii) alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks (AIFM), kurš ir saņēmis 
atļauju vai reģistrēts saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, vai 
pārvaldīšanas sabiedrība vai ieguldījumu sabiedrība, kas ir saņēmusi 
atļauju saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, ar nosacījumu, ka 
ieguldījumu sabiedrība saskaņā ar minēto direktīvu nav izraudzījusies 
pārvaldīšanas sabiedrību tā fonda vārdā, kuru tās pārvalda;

20 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju 
un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs) par tiesību aktiem, kas 
piemērojami līgumsaistībām (Roma I) (OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.).

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka 
vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un 
standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas 
(EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.).
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iii) iestāde, kas nav kredītiestāde, uz kuru attiecas dalībvalsts kompetentās 
iestādes uzraudzība saskaņā ar Direktīvas 2008/48/EK 20. pantu vai 
Direktīvas 2014/17/ES 35. pantu, veicot darbības attiecīgajā dalībvalstī;

(b) kredītlīgumā paredzētu kreditora tiesību vai paša kredītlīguma apkalpošanai, 
kuru nav izdevusi kredītiestāde, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā ▌, izņemot 
gadījumus, kad kredītlīgumā paredzētas kreditora tiesības vai pašu 
kredītlīgumu aizstāj ar šādas iestādes izdotu kredītlīgumu ▌;

(c) ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzētu kreditora tiesību vai paša 
ienākumus nenesošā kredītlīguma pirkšanai, ko īsteno kredītiestāde, kura veic 
uzņēmējdarbību Savienībā▌;

(d) kredītlīgumā paredzēto kreditora tiesību vai paša kredītlīguma nodošanai pirms 
41. panta 2. punkta otrajā daļā minētā datuma. 

4.a Dalībvalstis var atbrīvot no šīs direktīvas piemērošanas kredītlīgumā paredzētu 
kreditora tiesību vai paša kredītlīguma apkalpošanu, ko īsteno tādu profesiju 
pārstāvji, uz kurām attiecas katras dalībvalsts uzraudzība, piemēram, valsts notāri 
un tiesu izpildītāji, kā definēts valsts tiesību aktos, vai advokāti, kā  definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/5/EK23 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 
kad tie veic šīs direktīvas 3. panta 9. punktā minētās darbības.

▌

3. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

(1) „kredītiestāde” ir kredītiestāde, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 
1. punkta 1. apakšpunktā24

(2) „kreditors” ir kredītiestāde ▌, kas ir izsniegusi kredītu, ▌vai arī kredītu pircējs; 

(3) „aizņēmējs” ir juridiska vai fiziska persona, kas ar kreditoru ir noslēgusi 
kredītlīgumu, tostarp tā likumīgs pārņēmējs vai cesionārs;

▌

(4a) „maksājumu grūtībās nonācis aizņēmējs” ir fiziska vai juridiska persona, 
kura ir noslēgusi kredītlīgumu, kas ir kvalificēts vai, visticamāk, tiks 
kvalificēts kā ienākumus nenesošs 11.a punkta nozīmē;

23 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/5/EK (1998. gada 16. februāris) attiecībā uz 
pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā 
iegūta kvalifikācija (OV L 77, 14.3.1998., 36. lpp.).
24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par 
prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko 
groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).
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(5) „kredītlīgums” ir līgums, kā tas sākotnēji izdots, mainīts vai aizstāts, ar ko 
kredītiestāde vai jebkurš cits kreditors piešķir vai apsola piešķirt kredītu atlikta 
maksājuma, aizdevuma vai citas līdzīga finansiāla aizdevuma veidā;

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

▌

(7) „kredītu pircējs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas saskaņā ar 
piemērojamiem Savienības un valsts tiesību aktiem pērk ienākumus nenesošā 
kredītlīgumā paredzētas kreditora tiesības vai pašu ienākumus nenesošo 
kredītlīgumu saskaņā ar savu amatu, nodarbošanos vai profesiju;

(7a) „kredītpakalpojumu sniedzējs” ir trešā persona, ko kredītu apkalpotājs 
izmanto, lai veiktu kādu no 7.b punktā uzskaitītajām darbībām;

(7b) „kredītu apkalpotājs” ir juridiska persona, kas, veicot uzņēmējdarbību,  
kreditora vai savā vārdā pārvalda un īsteno tiesības un pienākumus attiecībā 
uz ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzētām kreditora tiesībām vai pašu 
ienākumus nenesošo kredītlīgumu un veic vismaz vienu vai vairākas no 
turpmāk minētajām darbībām:

(a) saskaņā ar valsts tiesību aktiem no aizņēmēja iekasē vai atgūst pienākošos 
maksājumus saistībā ar kredītlīgumā paredzētām kreditora tiesībām vai 
pašu kredītlīgumu, ja tas nav maksājumu pakalpojums, kā definēts 
Direktīvas 2015/2366 I pielikumā;

(b) saskaņā ar valsts tiesību aktos noteiktajām prasībām ar aizņēmējiem no 
jauna vienojas par kredītlīguma nosacījumiem un noteikumiem saistībā 
ar kredītlīgumā paredzētām kreditora tiesībām vai pašu kredītlīgumu, 
ievērojot kreditora sniegtos norādījumus, ja aizņēmēji nav kredīta 
starpnieki, kā definēts Direktīvas 2014/17/ES 4. panta 5. punktā vai 
Direktīvas 2008/48/EK 3. panta f) punktā;

(c) administrē visas sūdzības saistībā ar kredītlīgumā paredzētām kreditora 
tiesībām vai pašu kredītlīgumu;

(d) informē aizņēmēju par jebkādām izmaiņām procentu likmēs, maksās vai 
pienākošajos maksājumos saistībā ar kredītlīgumā paredzētām kreditora 
tiesībām vai pašu kredītlīgumu.

▌

(9) „piederības dalībvalsts” attiecībā uz kredītu apkalpotāju ir dalībvalsts, kurā ir 
tā juridiskā adrese, vai, ja saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem tam 
nav juridiskās adreses, tā ir dalībvalsts, kurā atrodas tā galvenais birojs, vai 
attiecībā uz kredītu pircēju tā ir dalībvalsts, kurā kredītu pircējam ir domicils 
vai kurā tas veic uzņēmējdarbību;
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(10) „uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura nav piederības dalībvalsts un kurā 
kredītu apkalpotājs ir izveidojis filiāli, iecēlis 10. pantā minēto 
kredītpakalpojumu sniedzēju vai kurā aizņēmējam ir domicils vai kurā tas veic 
uzņēmējdarbību kredītlīguma noslēgšanas brīdī;

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

(11a) „ienākumus nenesošs kredītlīgums” ir kredītprasījums, kas atbilst Komisijas 
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/201425 V pielikuma 2. daļas 213. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, lai to uzskatītu par ienākumus nenesošu riska 
darījumu.

II sadaļa

Kredītu apkalpotāji

I nodaļa

Atļaujas piešķiršana kredītu apkalpotājiem

4. pants

Vispārīgas prasības

1. Dalībvalstis pieprasa, lai kredītu apkalpotājs pirms savu darbību sākšanas to teritorijā 
iegūtu atļauju piederības dalībvalstī saskaņā ar prasībām, kas noteiktas valsts 
noteikumos, ar kuriem transponē šo direktīvu.

1.a Dalībvalstis, kas jau ir ieviesušas šajā direktīvā paredzētajai kārtībai līdzvērtīgu vai 
stingrāku kārtību kredīta apkalpošanas darbībām, savos valsts tiesību aktos, ar 
kuriem transponē šo direktīvu, var atzīt iespēju, ka pašreizējās struktūras, kas veic 
kredīta apkalpošanas darbības, automātiski tiek atzītas par atļauju saņēmušiem 
kredītu apkalpotājiem.

2. Dalībvalstis saskaņā ar 20. panta 3. punktu izraudzītajām kompetentajām iestādēm 
sniedz pilnvaras piešķirt šādas atļaujas. 

25 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas 
tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013.
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5. pants

Prasības atļaujas piešķiršanai

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

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

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

▌

ii) par tiem nav ierakstu policijas reģistrā vai citā līdzvērtīgā valsts reģistrā 
saistībā ar attiecīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, jo īpaši saistībā ar 
īpašumu, banku, finanšu un apdrošināšanas darbībām vai vērtspapīru 
tirgiem vai vērtspapīru maksājumu instrumentiem, tostarp tiesību 
aktiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tirgus 
manipulācijām, iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, 
augļošanu, krāpšanu, nodokļu noziegumiem, dienesta noslēpuma 
pārkāpumiem vai fizisko integritāti, kā arī jebkuriem citiem 
likumpārkāpumiem saskaņā ar tiesību aktiem, kas attiecas uz 
uzņēmumiem, bankrotu, maksātnespēju vai patērētāju aizsardzību; 

iia) mazāk nozīmīgu incidentu kumulatīvā ietekme neapdraud to labo 
reputāciju;

iib) tās vienmēr ir bijušas pārredzamas, atklātas un sadarbojušās savos 
iepriekšējos darījumos ar uzraudzības un regulatīvajām iestādēm;

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

iiia) vadībai kopumā ir atbilstīgas zināšanas un pieredze, lai veiktu 
uzņēmējdarbību kompetentā un atbildīgā veidā;

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

(c) pieteikuma iesniedzējam ir pienācīga pārvaldības kārtība un iekšējās kontroles 
mehānismi, kas garantē aizņēmēju tiesību ievērošanu un atbilstību ▌tiesību 
aktiem, kas reglamentē kredītlīgumā paredzētās kreditora tiesības vai pašu 
kredītlīgumu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679; 
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(d) pieteikuma iesniedzējs piemēro atbilstošu politiku, kas nodrošina atbilstību 
patērētāju aizsardzības noteikumiem un pārredzamību attiecībā uz taisnīgu un 
apzinīgu attieksmi pret aizņēmējiem, tostarp ņemot vērā viņu finansiālo situāciju 
un, attiecīgā gadījumā, vajadzību šādus aizņēmējus informēt par konsultācijām 
parādu vai sociālo pakalpojumu jomā;

(e) pieteikuma iesniedzējam ir atbilstošas un konkrētas iekšējās procedūras, kas 
nodrošina aizņēmēju sūdzību reģistrēšanu un izskatīšanu;

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

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

(ec) pieteikuma iesniedzēja pārvaldības sistēma ļauj pieteikuma iesniedzējam 
izpildīt savas saistības, piemēram, tam ir pietiekams sākotnējais kapitāls vai 
tas veic uzskaites nošķiršanu;

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

(ee) uz pieteikuma iesniedzēju saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem 
attiecina:

i) stingrus pārvaldības pasākumus, kas ietver atbilstīgus iekšējās kontroles 
mehānismus un pareizas administratīvās un grāmatvedības procedūras;

ii) pienācīgas pašu kapitāla un likviditātes prasības vai uzskaites 
nošķiršanu;

iii) atbilstīgus pasākumus, kuru mērķis ir uzņemties, pārvaldīt, uzraudzīt un 
mazināt riskus, kuriem tas ir vai varētu būt pakļauts;

iv) ziņošanas un publiskas izpaušanas prasības;. 

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

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

2. Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atsakās izsniegt 4. panta 1. punktā minēto 
atļauju, ja pieteikuma iesniedzējs neatbilst 1. punktā noteiktajām prasībām.
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2.a Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
konstatējušas, ka pieteikuma iesniedzējs neatbilst šajā pantā paredzētajiem 
nosacījumiem, tās nosūta paziņojumu ar visu svarīgo informāciju piederības 
dalībvalstij.

6. pants

Atļaujas piešķiršanas vai atteikšanas procedūra

1. Dalībvalstis ievieš procedūru, saskaņā ar kuru kredītu apkalpotājiem piešķir atļauju un 
kura pieteikuma iesniedzējam ļauj iesniegt pieteikumu un sniegt visu informāciju, kas 
nepieciešama, lai piederības dalībvalsts kompetentā iestāde pārbaudītu, vai pieteikuma 
iesniedzējs atbilst visiem nosacījumiem, kuri paredzēti valsts pasākumos, ar ko 
transponē 5. panta 1. punktu. 

2. Šā panta 1. punktā minētajam atļaujas saņemšanas pieteikumam pievieno šādus 
dokumentus: 

(a) pierādījums, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja juridisko statusu, kā arī 
dibināšanas dokumenta un statūtu kopija;

(b) pieteikuma iesniedzēja galvenā biroja adrese vai juridiskā adrese;

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

(d) pierādījums tam, ka pieteikuma iesniedzējs ▌atbilst 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem;

(da) pierādījums tam, ka šā punkta c) apakšpunktā minētās personas atbilst 
5. panta 1. punkta ba) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem;

(e) pierādījums par 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto pārvaldības kārtību un 
iekšējās kontroles mehānismiem;

(f) pierādījums par 5. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto politiku;

(g) pierādījums par 5. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajām iekšējām 
procedūrām;

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

(h) ārpakalpojumu līgumi, kas minēti 10. panta 1. punktā.

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

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 90 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas vai — 
ja pieteikums tiek uzskatīts par nepilnīgu, — pēc vajadzīgās informācijas 
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saņemšanas piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pieteikuma iesniedzējam 
paziņo, vai atļauja tiek piešķirta vai atteikta, un attiecīgā gadījumā atteikumu 
pamato. 

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

7. pants

Atļaujas atsaukšana

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

(a) nav izmantojis atļauju 12 mēnešu laikā no tās piešķiršanas;

(b) nepārprotami atsakās no atļaujas;

(c) ilgāk par 12 mēnešiem nav veicis kredītu apkalpotāja darbības;

(d) ir saņēmis atļauju, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus 
līdzekļus; 

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

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

1.a Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, kad uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes ir konstatējušas, ka kredītu apkalpotājs rīkojas tā, kā norādīts 1. punkta e) 
vai f) apakšpunktā, tās piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm nosūtītu 
paziņojumu, kurā izklāstīta visa svarīgā informācija.

2. Ja atļauja ir atsaukta saskaņā ar 1. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes gadījumos, kad kredītu apkalpotājs sniedz pakalpojumus saskaņā 
ar 11. pantu.

8. pants

Atļauju saņēmušo kredītu apkalpotāju reģistrs

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes izveido un uztur vismaz sarakstu vai 
valsts reģistru, ja to uzskata par piemērotāku, ar visiem ▌kredītu apkalpotājiem, 
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kuriem ļauts sniegt pakalpojumus to teritorijā, tostarp ar kredītu apkalpotājiem, kas 
sniedz pakalpojumus saskaņā ar 11. pantu. Attiecīgā gadījumā un pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma EBI sniedz pamatnostādnes par labāko praksi, lai tādējādi 
garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā Savienībā.

2. Nodrošina, lai saraksts vai reģistrs būtu publiski pieejams tiešsaistē kompetentās 
iestādes tīmekļa vietnē, un sarakstu vai reģistru regulāri atjaunina. 

3. Ja atļauja ir atsaukta, kompetentās iestādes sarakstu vai reģistru nekavējoties 
atjaunina.

8.a pants

Aizņēmēju aizsardzība

1. Dalībvalstis prasa kreditoriem attiecībās ar parādniekiem rīkoties godprātīgi, 
taisnīgi, profesionāli un ievērot parādnieku privātumu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori izpilda šādas prasības:

(a) informācija, ko kreditori sniedz aizņēmējiem, nav maldinoša, neskaidra vai 
nepatiesa;

(b) kreditori aizsargā aizņēmēju personas datus un privātumu un attiecīgo 
informāciju sniedz tikai aizņēmējam, bez kura atļaujas citām personām, arī 
aizņēmēja ģimenes locekļiem vai darba devējiem, kreditors attiecīgo 
informāciju nesniedz;

(c) saziņu ar aizņēmējiem kreditori īsteno, nepieļaujot, ka tā ir aizskaroša, 
neizdarot spiedienu un bez neatļautas ietekmēšanas.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka maksas un sodi, ko kreditori piemēro aizņēmējiem, 
nepārsniedz izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar parāda pārvaldību.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms parāda piedziņas kreditors obligāti nosūta 
aizņēmējam paziņojumu, tajā sniedzot neapšaubāmu pierādījumu parāda 
prasījumam saskaņā ar kredītlīgumu, uz kuru attiecas šī direktīva. Paziņojums 
nepārsniedz trīs lappuses, un tajā plašai sabiedrībai skaidrā un saprotamā valodā 
iekļauj vismaz šādu informāciju:

(a) pierādījums parāda prasījumam saskaņā ar kredītlīgumu;

(b) kreditora identifikācija, cita starpā arī kreditora kontaktinformācija;

(c) attiecīgā gadījumā — kredītu apkalpotāja identifikācija un kredītu 
apkalpotāja tiesības;

(d) parādu juridiskais pamats, detalizēts pieprasīto summu izklāsts un to avots 
(kapitāls, procenti, soda naudas, procesuālās izmaksas);

(e) aizņēmēja galveno tiesību izlases apraksts, cita starpā arī obligāta aizsardzība 
pret aizskarošu un maldinošu izturēšanos;
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(f) kontaktpunkts, ar kuru sazināties maksājumu grūtībās nonākušiem 
aizņēmējiem, lai saņemtu informāciju un konsultācijas;

(g) attiecīgā gadījumā — informācija saskaņā ar a) līdz f) apakšpunktu par 
izmaksām vai līgumiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas, bet kuri tomēr ir 
parāda piedziņas elements.

5. Dalībvalstis prasa, lai gadījumos, kad kredītlīgumā paredzētās kreditora tiesības vai 
pašu kredītlīgumu nodod kredītu pircējam, par nodošanu būtu savlaicīgi paziņots 
aizņēmējam un lai kredītu pircējam vai kredītu apkalpotājam nemainīgi būtu 
piemērojami visi attiecīgie Savienības un valsts tiesību akti, jo īpaši tie, kuri attiecas 
uz līgumu izpildes nodrošināšanu, patērētāju tiesību aizsardzību, aizņēmēja 
tiesībām un krimināltiesībām.

6. Dalībvalstis prasa no kreditoriem apņemšanos ar pienācīgu rūpību darīt visu 
iespējamo, lai attiecīgā gadījumā saprātīgi pārskatītu maksājumu grūtībās 
nonākušu aizņēmēju situāciju.

7. Pārskatīšanas pasākumos priekšroka ir patērētājiem, un tie cita starpā ir vismaz šādi 
iespējamie pasākumi, par kuriem standartizētā formātā paziņo maksājumu grūtībās 
nonākušiem aizņēmējiem un kuru pamatā ir attiecīgo aizņēmēju kredītspējas 
novērtējums:

(a) iespējas kredītlīgumu daļēji refinansēt;

(b) iespējas aizņēmēja interesēs mainīt spēkā esošos kredītlīguma noteikumus un 
nosacījumus, cita starpā arī:

i) pagarināt kredītlīguma termiņu;

ii) mainīt kredītlīguma veidu;

iii) uz laiku atlikt visus vai atsevišķus parāda dzēšanas maksājumus;

iv) mainīt procentu likmi, lai tā nepārsniegtu noteiktu maksimālo apmēru;

v) piedāvāt maksājumu brīvdienas vai labvēlības periodus, vai abus;

vi) atmaksāt parādu pa daļām;

vii) konvertēt valūtu;

viii) atlaist daļu no parāda un parādu konsolidēt.

8. Kredītlīgumus kvalificē kā ienākumus nenesošus, neskarot kreditoram noteiktās 
pārskatīšanas prasības.

9. EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, kurā precizē saskaņā ar 
4. punktu sniedzamā paziņojuma formātu un arī 7. punktā minēto standartizēto 
formātu.
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Regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI līdz ... [viens gads pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai.

Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu.

9. pants

Līgumattiecības starp kredītu apkalpotāju un kreditoru

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad kredītu pircējs pats neveic kredīta 
apkalpošanas darbības, saskaņā ar 15. panta 1. punktu izraudzītais kredītu 
apkalpotājs savus pakalpojumus saistībā ar kredītlīgumā paredzēto kreditora tiesību 
vai paša kredītlīguma pārvaldību un izpildi sniegtu, pamatojoties uz kredīta 
apkalpošanas līgumu ar kreditoru.

2. Kredīta apkalpošanas līgumā paredz:

(a) detalizētu aprakstu par kredīta apkalpošanas darbībām, kuras jāveic kredītu 
apkalpotājam; 

(b) kredītu apkalpotāja atlīdzības līmeni vai to, kā atlīdzība ir aprēķināma;

(c) ciktāl kredītu apkalpotājs var pārstāvēt kreditoru attiecībās ar aizņēmēju; 

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

(da) klauzulu, kas nosaka, ka pret aizņēmējiem ir jāizturas taisnīgi un apzinīgi.

2.a Dalībvalstis prasa, lai vajadzības gadījumā kredīta apkalpošanas līgumā būtu 
paredzētas arī šādas prasības:

i) pirms savu kredītu apkalpotāja darbību nodošanas ārpakalpojumā kredītu 
apkalpotājs par to informē kreditoru;

ii) aizņēmējs tiek informēts par kredīta apkalpošanas līgumu un par jebkuru 
turpmāku kredīta apkalpošanas darbību nodošanu ārpakalpojumā, kā 
noteikts 3. panta 7.b punkta a)–d) apakšpunktā;

iii) izmaksas, kas radušās kredītu apkalpotājam, un kredītu apkalpotāja atlīdzību 
no aizņēmēja neiekasē;

iv) aizņēmējam ir tiesības vērsties pret kredītu apkalpotāju tiesā, izmantojot 
attiecīgus tiesībaizsardzības līdzekļus, kas aizņēmējam bija pieejami attiecībās 
ar sākotnējo kreditoru.
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3. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu apkalpotājs vismaz piecus gadus pēc ▌dienas, kad 
beidzas 1. punktā minētais līgums, vai uz tiesību aktos paredzēto noilguma termiņu, 
kas ir spēkā piederības dalībvalstī, bet ne ilgāk kā 10 gadus, saglabā un uztur šādus 
ierakstus:

(a) attiecīgo saraksti ar kreditoru un aizņēmēju, ievērojot nosacījumus, kas 
piemērojami saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

(b) attiecīgos norādījumus, kas no kreditora saņemti attiecībā uz katrām 
kredītlīgumā paredzētajām kreditora tiesībām vai uz pašu kredītlīgumu, kuru 
tas pārvalda un īsteno minētā kreditora vārdā, ievērojot nosacījumus, kas 
piemērojami saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

(ba) kredīta apkalpošanas līgumu.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu apkalpotājs 3. punktā minētos ierakstus pēc 
pieprasījuma dara pieejamus kompetentajām iestādēm.

10. pants

Kredītu apkalpotāja izmantoti ārpakalpojumi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja trešā persona veic kredītu apkalpotāja darbību 
saistībā ar kādu no 3. panta 7.b punktā minētajām darbībām, kuras parasti būtu 
uzņēmies minētais kredītu apkalpotājs (“kredītpakalpojumu sniedzējs”), kredītu 
apkalpotājs saglabā pilnu atbildību par visu pienākumu izpildi, kas paredzēti valsts 
noteikumos, ar kuriem transponē šo direktīvu. Ja minētās kredīta apkalpošanas 
darbības nodod ārpakalpojumā, piemēro šādus nosacījumus:

(a) kredītu apkalpotājs un kredītpakalpojumu sniedzējs noslēdz rakstisku 
ārpakalpojumu līgumu, saskaņā ar kuru kredītpakalpojumu sniedzējam ir pienākums 
ievērot piemērojamās tiesību normas, tostarp šīs direktīvas transponēšanas valsts 
tiesību aktu normas, un attiecīgos Savienības vai valsts tiesību aktus, ko piemēro 
kredītlīgumā paredzētajām kreditora tiesībām vai pašam kredītlīgumam;

(b) šajā direktīvā noteiktos kredītu apkalpotāju pienākumus nedrīkst deleģēt;

(c) slēdzot ārpakalpojumu līgumu ar kredītpakalpojumu sniedzēju, kredītu 
apkalpotāja un kreditora līgumiskās attiecības un kredītu apkalpotāja pienākumus 
pret kreditoru nemaina;

(d) ja kredīta apkalpošanas darbību izpildei izmanto ārpakalpojumus, tas nekādi 
neskar kredītu apkalpotāja pienākumu pildīt atļaujā noteiktās prasības, kā norādīts 
5. panta 1. punktā ▌;

(e) ja ārpakalpojumiem izmanto kredītpakalpojumu sniedzēju, tas nekādi neliedz 
kredītu apkalpotāja kompetentajām iestādēm īstenot uzraudzību saskaņā ar 12. un 
20. pantu;

(f) kredītu apkalpotājam ir tieši pieejama visa svarīgā informācija par darbībām, 
kuru izpildei izmanto ārpakalpojumus, ko nodrošina kredītpakalpojumu sniedzējs;
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(g) kredītu apkalpotājs patur savas īpašās zināšanas un resursus, lai tad, kad 
ārpakalpojumu līgums būs beidzies, pats varētu veikt darbības, kuru izpildei bija 
izmantojis ārpakalpojumus.

Nododot 3. panta 7.b punktā uzskaitītās darbības ārpakalpojumā, nedrīkst 
pasliktināties kredītu apkalpotāja iekšējās kontroles kvalitāte, nedz arī mazināties 
iespējas pareizi un nepārtraukti nodrošināt kredītpakalpojumu sniegšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu apkalpotājs nekavējoties informē piederības 
dalībvalsts kompetento iestādi un attiecīgā gadījumā uzņēmēju dalībvalsti, pirms tas 
saskaņā ar 1. punktu nodod darbības ārpakalpojumā.

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgos norādījumus, kurus saņēmis 
kredītpakalpojumu sniedzējs, ievērojot noteikumus, kas piemērojami saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem, un ārpakalpojumu līgumu kredītu apkalpotājs saglabā un 
uztur vismaz piecus gadus pēc dienas, kad beidzas 1. punktā minētais līgums, vai uz 
dalībvalsts tiesību aktos paredzēto noilguma termiņu, bet ne ilgāk kā 10 gadus.

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

(1) II nodaļa

Pārrobežu mēroga kredītu apkalpošana

11. pants

Brīvība veikt kredīta apkalpošanas darbības uzņēmējā dalībvalstī

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu apkalpotājam, kas piederības dalībvalstī ir saņēmis 
atļauju saskaņā ar 5. pantu, ir tiesības Savienībā sniegt pakalpojumus, uz kuriem 
attiecas minētā atļauja, tomēr neskarot ierobežojumus un prasības, kas saskaņā ar šo 
direktīvu ir noteikti uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos, nedz arī ierobežojumus un 
prasības, kuri attiecas uz iespēju vienoties par citiem noteikumiem un nosacījumiem 
saistībā ar kredītlīgumā paredzētām kreditora tiesībām vai pašu kredītlīgumu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja kredītu apkalpotājs, kas piederības dalībvalstī 
saņēmis atļauju saskaņā ar 5. pantu, plāno sniegt pakalpojumus uzņēmējā dalībvalstī, 
tas piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz šādu informāciju:

(a) uzņēmēja dalībvalsts, kurā kredītu apkalpotājs plāno sniegt pakalpojumus;

(b) attiecīgā gadījumā — tās filiāles adrese, kas veic uzņēmējdarbību uzņēmējā 
dalībvalstī; 

(c) attiecīgā gadījumā — uzņēmējā dalībvalstī izraudzīta kredītpakalpojumu 
sniedzēja identitāte un adrese;
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(d) to personu identitāte, kuras ir atbildīgas par kredīta apkalpošanas darbību 
veikšanu uzņēmējā dalībvalstī;

(e) vajadzības gadījumā — informācija par pasākumiem, ar ko pielāgotas iekšējās 
procedūras, pārvaldības kārtība un iekšējās kontroles mehānismi, lai pildītu 
tiesību aktus, kuri piemērojami kredītlīgumā paredzētām kreditora tiesībām vai 
pašam kredītlīgumam.

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

4. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu apkalpotājam ir tiesības uz pārsūdzību tiesā, ja 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes šo informāciju nav paziņojušas.

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

(a) no uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir saņemts paziņojums, kas 
apstiprina 3. punktā minētā paziņojuma saņemšanu;

(b) ja a) apakšpunktā minētais paziņojums nav saņemts — tiklīdz ir pagājuši divi 
mēneši pēc dienas, kad uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
iesniegta visa 2. punktā minētā informācija.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu apkalpotājs, izmantojot 3. līdz 5. punktā norādīto 
procedūru, informē piederības dalībvalsts kompetento iestādi par izmaiņām, kuras 
seko pēc tam, kad ir saņemta saskaņā ar 2. punktu paziņotā informācija. 

7. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes 8. pantā 
minētajā reģistrā ieraksta kredītu apkalpotājus, kuriem ļauts veikt kredīta apkalpošanas 
darbības valsts teritorijā, un informāciju par piederības dalībvalsti.

12. pants

Tādu kredītu apkalpotāju uzraudzība, kuri sniedz pārrobežu pakalpojumus

1. Dalībvalstis nodrošina, ka piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārskata un 
izvērtē to, vai kredītu apkalpotājs, kas sniedz pakalpojumus uzņēmējā dalībvalstī, 
pastāvīgi pilda šīs direktīvas prasības. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir pilnvaras 
īstenot uzraudzību, veikt izmeklēšanu un piemērot administratīvus sodus un 
korektīvus pasākumus saistībā ar kredītu apkalpotāju darbībām uzņēmējā dalībvalstī. 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka piederības dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par pasākumiem, kas veikti saistībā ar 
kredītu apkalpotāju. 
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4. Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, kad kredītu apkalpotājs, kam ir domicils vai kas 
veic uzņēmējdarbību piederības dalībvalstī, ir izveidojis filiāli vai izraudzījies 
kredītpakalpojumu sniedzēju uzņēmējā dalībvalstī, piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes cieši sadarbotos, 
pildot savus uzdevumus un pienākumus, kuri paredzēti šajā direktīvā, jo īpaši tad, ja 
veic pārbaudes, izmeklēšanu un inspekcijas uz vietas minētajā filiālē vai attiecībā uz 
minēto kredītpakalpojumu sniedzēju.

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

6. Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
pilnvarotas lemt par vispiemērotākajiem pasākumiem, kas veicami katrā konkrētajā 
gadījumā, lai apmierinātu piederības dalībvalsts kompetento iestāžu lūgumu pēc 
palīdzības. 

7. Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj piederības dalībvalsts 
kompetento iestāžu vārdā veikt inspekcijas uz vietas, tās nekavējoties informē 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par minēto inspekciju rezultātiem.

8. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes pēc savas iniciatīvas var veikt pārbaudes, 
inspekcijas un izmeklēšanu saistībā ar kredīta apkalpošanas darbībām, ko valsts 
teritorijā sniedz kredītu apkalpotājs, kurš atļauju saņēmis piederības dalībvalstī. 
Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes šo pārbaužu, inspekciju un izmeklēšanas 
rezultātus nekavējoties sniedz piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

9. Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, kad uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm ir pierādījumi, ka kredītu apkalpotājs, kurš saskaņā ar 11. pantu sniedz 
pakalpojumus valsts teritorijā, nav ievērojis šīs direktīvas 5. pantā noteiktās prasības 
un piemērojamos noteikumus, cita starpā nav izpildījis pienākumus, kas izriet no 
valsts noteikumiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, tās izcelsmes dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm iesniedz pierādījumus un prasa veikt attiecīgus pasākumus.

10. Dalībvalstis nodrošina, ka piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas sniegusi pierādījumus, ne vēlāk kā divu mēnešu 
laikā pēc 8. punktā minētā lūguma saņemšanas sniedz sīku informāciju par visām 
administratīvajām vai cita veida procedūrām, kuru īstenošana ir sākusies saistībā ar 
uzņēmējas dalībvalsts sniegtajiem pierādījumiem, vai par ▌sodiem un korektīvajiem 
pasākumiem, kas veikti, vēršoties pret kredītu apkalpotāju, vai sniedz pamatotu 
lēmumu par to, kāpēc nekādi pasākumi nav veikti. Ja ir sākusies procedūras īstenošana, 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes regulāri informē uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes par procedūras norisi.

▌

11.a Ja kredītu apkalpotājs joprojām neievēro piemērojamos noteikumus, cita starpā arī 
nepilda šajā direktīvā paredzētos pienākumus, un pēc tam, kad ir informēta 
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piederības dalībvalsts, dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes būtu pilnvarotas pieņemt attiecīgus administratīvus sodus un korektīvus 
pasākumus, ar ko panāk šīs direktīvas prasību izpildi, gadījumos, kad ir spēkā kāds 
no šiem nosacījumiem:

(a) kredītu apkalpotājs nav atbilstoši un efektīvi rīkojies, lai pārkāpumu saprātīgā 
termiņā novērstu; vai 

(b) pat tad, ja piederības dalībvalsts kompetentās iestādes jau veic korektīvus 
pasākumus; vai

(c) steidzamā gadījumā, kad jārīkojas nevilcinoties, lai novērstu aizņēmēju 
kolektīvo interešu nopietnu apdraudējumu. 

Turklāt tad, ja kredītu apkalpotājs attiecīgajā dalībvalstī nepilda savus pienākumus 
saskaņā ar šo direktīvu, uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var aizliegt tam 
turpināt darbību, kamēr piederības dalībvalsts kompetentā iestāde nav pieņēmusi 
atbilstošu lēmumu vai kamēr kredītu apkalpotājs nav veicis pasākumus, lai 
pārkāpumu novērstu.

(2) III sadaļa

(3) Kredītu pircēji

13. pants

Tiesības uz informāciju par ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzētām kreditora 
tiesībām vai pašu ienākumus nenesošo kredītlīgumu

1. Garantējot no kreditora saņemtās informācijas aizsardzību un darījumdarbības 
datu konfidencialitāti, dalībvalstis nodrošina, ka kreditors saprātīgā apmērā sniedz 
kredītu pircējam visu nepieciešamo informāciju par ienākumus nenesošā 
kredītlīgumā paredzētām kreditora tiesībām vai par pašu ienākumus nenesošo 
kredītlīgumu un attiecīgā gadījumā arī par nodrošinājumu, lai kredītu pircējs varētu 
pats novērtēt ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzēto kreditora tiesību vai paša 
ienākumus nenesošā kredītlīguma vērtību un iespēju minētā līguma vērtību atgūt, 
pirms tiek slēgts līgums par ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzēto kreditora 
tiesību vai par paša ienākumus nenesošā kredītlīguma nodošanu.

2. Divreiz gadā dalībvalstis prasa, lai kredītiestādes ▌, kas ▌nodod kredītu pircējam 
ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzētas kreditora tiesības vai pašu ienākumus 
nenesošo kredītlīgumu, informētu saskaņā ar šīs direktīvas 20. panta 3. punktu un 
Direktīvas 2013/36/ES26 4. pantu izraudzītās kompetentās iestādes vismaz par šādiem 
elementiem:

26 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu 
darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza 
Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).
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(-a) kredītu pircēja juridiskās personas identifikators (LEI) vai gadījumos, kad šāda 
identifikatora nav:

i) informācija par kredītu pircēja vai pircēja vadības vai pārvaldes 
struktūras locekļu identitāti un par to personu identitāti, kuru līdzdalība 
pircējā ir būtiska Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 
36. apakšpunkta nozīmē; un

ii) kredītu pircēja adrese;

(a) nodotu ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzēto kreditora tiesību vai 
nodotu ienākumus nenesošu kredītlīgumu kopējais neatmaksātais atlikums; 

(b) nodotu ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzēto kreditora tiesību vai 
nodotu ienākumus nenesošu kredītlīgumu skaits un lielums;

(c) vai cita starpā ir nodotas kreditora tiesības, kas paredzētas ienākumus 
nenesošos kredītlīgumos ar patērētājiem, vai nodoti paši ienākumus nenesošie 
kredītlīgumi ar patērētājiem, attiecīgā gadījumā arī norādot, ar kāda veida aktīviem 
tie nodrošināti.

3. ▌ Kompetentās iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar 20. panta 3. punktu, tajā 
norādīto informāciju un jebkādu citu informāciju, ko tās varētu uzskatīt par 
nepieciešamu savu uzdevumu izpildei saskaņā ar šo direktīvu, nekavējoties paziņo 
kredītu pircēja piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm ▌.

4. Šā panta 1., 2. un 3. punkta noteikumus piemēro saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un 
Regulu (EK) Nr. 45/2001.

14. pants

Tehniskie standarti datu formātiem

1. Četru mēnešu laikā pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena] EBI pārskata datu 
veidnes, kas sniedz informāciju par kredītriska darījumiem bankas portfelī. Pēc 
atklātas apspriešanās ar ieinteresētajām personām un kompetentajām iestādēm EBI 
izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, tajā precizējot formātus, kas 
kreditoriem, kuri ir kredītiestādes, jāizmanto informācijas sniegšanai saskaņā ar 
13. panta 1. punktu, lai kredītu pircējiem sniegtu detalizētu informāciju par saviem 
kredītriska darījumiem banku portfelī, kas kredītu pircējiem ir vajadzīga, lai analizētu, 
rūpīgi finansiāli pārbaudītu un novērtētu ienākumus nenesošā kredītlīgumā 
paredzētas kreditora tiesības vai pašu ienākumus nenesošo kredītlīgumu. Lai 
izpildītu 13. panta 1. punktā noteiktās informācijas prasības, EBI īstenošanas 
tehniskajos standartos norāda vajadzīgos datu laukus ienākumus nenesošā 
kredītlīgumā paredzētām kreditora tiesībām vai pašam ienākumus nenesošajam 
kredītlīgumam.

2. EBI līdz ... [12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektu iesniedz Komisijai. 
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3. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu 
Komisijai ir piešķirtas pilnvaras pieņemt šā panta 1. punktā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus27.

15. pants

Kredītu pircēju pienākumi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ▌kredītu pircējs, kas pats nav kredītu apkalpotājs, 
izraugās 2. panta 4. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktā minēto struktūru ▌vai 
▌kredītu apkalpotāju, kas veiks kredīta apkalpošanas darbības attiecībā uz ienākumus 
nenesošiem kredītlīgumiem vai ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzētām 
kreditora tiesībām.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu pircējam par ienākumus nenesošā kredītlīgumā 
paredzētu kreditora tiesību vai paša ienākumus nenesošā kredītlīguma iegādi 
nepiemēro nekādas papildu administratīvās prasības, tikai tās, kas paredzētas valsts 
pasākumos, ar kuriem transponē šo direktīvu, vai kas piemērojamas saskaņā ar 
patērētāju tiesību aizsardzības aktiem vai līgumtiesībām. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kredītu pircējam, tiklīdz tam ir nodotas ienākumus nenesošā kredītlīgumā 
paredzētās kreditora tiesības vai pats ienākumus nenesošais kredītlīgums, nemainīgi 
ir piemērojami attiecīgie Savienības un valsts tiesību akti, jo īpaši tie, kuri attiecas 
uz līgumu izpildes nodrošināšanu, patērētāju tiesību aizsardzību, aizņēmēja 
tiesībām, kredīta piešķiršanas procesu, banku darbības slepenības noteikumiem un 
krimināltiesībām. Ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzēto kreditora tiesību vai 
paša ienākumus nenesošā kredītlīguma nodošana kredītu pircējam neietekmē 
aizsardzības līmeni, kas patērētājiem un citiem aizņēmējiem ir paredzēts saskaņā ar 
Savienības un valsts tiesību aktiem.

2.a Šī direktīva neskar valsts pilnvaras attiecībā uz kredītu reģistriem, tostarp pilnvaras 
pieprasīt no kredītu pircējiem informāciju par kredītlīgumā paredzētām kreditora 
tiesībām vai par pašu kredītlīgumu un tā izpildes rādītājiem.

2.b Šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesību aktus, ar ko nosaka plašāku direktīvas 
darbības jomu vai piemēro papildu prasības kredītu pircējiem, kuri nav saņēmuši 
atļauju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES.

2.c Dalībvalstis var atļaut kredītu pircējiem iegādāto kredītu apkalpošanai piesaistīt 
fiziskas personas. Šādām fiziskām personām būtu jāpiemēro valsts normatīvais un 
uzraudzības režīms un jānodrošina, ka tām nav šajā direktīvā paredzēto tiesību brīvi 
sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī.

2.d Dalībvalstis nodrošina, ka izraudzītais kredītu apkalpotājs, tiklīdz kredītu 
apkalpotājam ir nodotas ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzētās kreditora 
tiesības vai pats ienākumus nenesošais kredītlīgums, apņemas pildīt nepieciešamās 
prasības attiecībā uz informāciju un ziņošanu kompetentajai iestādei.

27 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido 
Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas 
Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).
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▌

19. pants

Ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzētu kreditora tiesību vai paša ienākumus 
nenesošā kredītlīguma nodošana, ko veic kredītu pircējs, un saziņa ar kompetento iestādi

1. Ja kredītu pircējs ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzētās kreditora 
tiesības vai pašu ienākumus nenesošo kredītlīgumu nodod citam kredītu pircējam, 
kas pats nav kredītu apkalpotājs, dalībvalstis prasa, lai izraudzītais kredītu 
apkalpotājs reizi ceturksnī attiecībā uz katru nodošanas darījumu informētu 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par jaunā kredītu pircēja juridiskās 
personas identifikatoru (LEI) vai gadījumos, kad šāda identifikatora nav, par 
šādiem elementiem:

i) jaunā kredītu pircēja vai jaunā pircēja vadības vai pārvaldes struktūras 
locekļu identitāte un to personu identitāte, kuru līdzdalība pircējā ir 
būtiska Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 36. apakšpunkta 
nozīmē; un

ii) jaunā pircēja adrese.

Turklāt kredītu pircējs kopsavilkuma veidā sniedz informāciju vismaz par 
šādiem aspektiem:(a) nodotu ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzēto 
kreditora tiesību vai nodotu ienākumus nenesošu kredītlīgumu kopējais 
neatmaksātais atlikums;

(b) nodotu ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzēto kreditora tiesību vai 
nodotu ienākumus nenesošu kredītlīgumu skaits un lielums;

(c) vai cita starpā ir nodotas kreditora tiesības, kas paredzētas ienākumus 
nenesošos kredītlīgumos ar patērētājiem, vai nodoti paši ienākumus nenesošie 
kredītlīgumi ar patērētājiem, attiecīgā gadījumā arī norādot, ar kāda veida 
aktīviem tie nodrošināti.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētās kompetentās iestādes ▌informāciju bez 
liekas kavēšanās nosūta tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kur ir jaunā kredītu 
pircēja ▌domicils vai kur tas veic uzņēmējdarbību.
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(4) IV SADAĻA

(5) Uzraudzība

20. pants

Kompetento iestāžu veikta uzraudzība

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu apkalpotāji un attiecīgā gadījumā 
kredītpakalpojumu sniedzēji, kam darbības ir nodotas ārpakalpojumā saskaņā ar 
10. pantu, nemainīgi ievēro valsts noteikumus, ar kuriem transponē šo direktīvu, un 
dalībvalstis nodrošina, ka piederības dalībvalsts kompetentās iestādes īsteno minēto 
darbību atbilstošu uzraudzību, lai novērtētu, vai attiecīgie noteikumi ir ievēroti.

▌

3. Dalībvalstis izraugās kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par funkciju un 
pienākumu izpildi saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē šo direktīvu.

4. Ja dalībvalstis izraugās vairāk nekā vienu kompetento iestādi saskaņā ar 3. punktu, tās 
nosaka attiecīgo iestāžu uzdevumus un vienu no tām izraugās kā vienotu 
kontaktpunktu visai apmaiņai un mijiedarbībai, kas nepieciešama ar piederības 
dalībvalsts vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm. 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviesti attiecīgi pasākumi, lai kompetentās iestādes, kas 
izraudzītas saskaņā ar 3. punktu, no kredītu pircējiem vai to pārstāvjiem, kredītu 
apkalpotājiem, kredītpakalpojumu sniedzējiem, kuriem kredītu apkalpotājs saskaņā ar 
10. pantu darbības nodod ārpakalpojumā, kā arī no aizņēmējiem un no jebkuras citas 
personas vai publiskā sektora iestādes varētu iegūt informāciju, kas nepieciešama šādu 
darbību veikšanai: 

(a) izvērtēt, vai pastāvīgi tiek ievērotas prasības, kas paredzētas valsts noteikumos, 
ar kuriem transponē šo direktīvu; 

(b) izmeklēt iespējamos minēto prasību pārkāpumus; 

(c) piemērot administratīvos sodus un korektīvos pasākumus saskaņā ar 
noteikumiem, ar kuriem transponē 22. pantu.

5.a Kompetentās iestādes pārliecinās, vai ir izpildītas 5. pantā noteiktās prasības, vai 
iestādēm ir pamatoti iemesli aizdomām par to, ka notiek vai ir notikusi nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana vai ka ir mēģināts šādas 
darbības īstenot, un vai ar attiecīgo iestādi ir saistīts lielāks šādu darbību 
iespējamības risks.
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6. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm, kuras izraudzītas saskaņā ar 
3. punktu, ir kompetence, resursi, darbības spēja un pilnvaras, kas ir nepieciešami šajā 
direktīvā noteikto funkciju un pienākumu izpildei.

21. pants

Kompetento iestāžu uzraudzības loma un pilnvaras

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

(a) pilnvaras piešķirt vai atteikties piešķirt atļauju saskaņā ar 5. pantu;

(b) pilnvaras atsaukt atļauju saskaņā ar 7. pantu;

(ba) pilnvaras aizliegt noteiktas darbības;

(c) pilnvaras veikt inspekcijas gan uz vietas, gan attālināti;

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

(e) pilnvaras pārskatīt ārpakalpojumu līgumus, kurus kredītu apkalpotāji noslēguši 
ar kredītpakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar 10. panta 1. punktu;

(ea) pilnvaras pieprasīt, lai kredītu apkalpotājs atbrīvotu no amata savas vadības 
vai pārvaldes struktūras locekļus, ja tie neievēro 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētās prasības;

(eb) pilnvaras pieprasīt, lai kredītu apkalpotāji mainītu vai atjauninātu savu 
iekšējās pārvaldības kārtību un iekšējās kontroles mehānismus, lai efektīvi 
garantētu aizņēmēju tiesību ievērošanu saskaņā ar tiesību aktiem, kas 
reglamentē kredītlīgumu;

(ec) pilnvaras pieprasīt, lai kredītu apkalpotāji mainītu vai atjauninātu savas 
politikas nostādnes, ko pieņēmuši, lai garantētu taisnīgu un apzinīgu attieksmi 
pret aizņēmējiem, un arī aizņēmēju sūdzību reģistrēšanas un izskatīšanas 
kārtību;

(ed) pilnvaras pieprasīt papildu informāciju par ienākumus nenesošos 
kredītlīgumos paredzēto kreditora tiesību vai pašu ienākumus nenesošo 
kredītlīgumu nodošanu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, piemērojot uz 
riska faktoriem balstītu pieeju, izvērtē to, kā kredītu apkalpotājs īsteno 5. panta 
1. punkta c), d), e) un eb) apakšpunktā noteiktās prasības.
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3. Dalībvalstis nosaka 2. punktā minētās izvērtēšanas tvērumu, ņemot vērā to, kādas un 
cik apjomīgas, vērienīgas un sarežģītas ir darbības, ko veic attiecīgais kredītu 
apkalpotājs. 

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

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. punktā minētās izvērtēšanas procesā piederības 
dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes apmainās ar visu 
informāciju, kas tām ir vajadzīga, lai īstenotu savus uzdevumus, kuri noteikti šajā 
direktīvā.

6. Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, kad kredītu apkalpotājs, kredītpakalpojumu 
sniedzējs vai kredītu pircējs ▌neievēro prasības valsts noteikumos, ar kuriem 
transponē šo direktīvu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde var tam pieprasīt jau 
sākumposmā veikt visas nepieciešamās darbības vai pasākumus, kas nodrošina minēto 
noteikumu ievērošanu.

22. pants

Administratīvi sodi un korektīvi pasākumi

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

(a) kredītu apkalpotājs neievēro prasības, kas noteiktas valsts pasākumos, ar 
kuriem transponē šīs direktīvas 9. pantu, vai nav noslēdzis ārpakalpojumu 
līgumu, vai to noslēdz, pārkāpjot noteikumus, ar kuriem transponē 10. pantu, vai 
arī kredītpakalpojumu sniedzējs, kam funkcijas nodotas ārpakalpojumā, ir 
nopietni pārkāpis piemērojamās tiesību normas, tostarp valsts tiesību aktus, ar 
kuriem transponē šo direktīvu;

(b) kredītu apkalpotāja pārvaldības kārtība un iekšējie kontroles mehānismi, kā 
noteikts 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā, nenodrošina aizņēmēju tiesību 
ievērošanu un personas datu aizsardzības noteikumu izpildi;

(c) kredītu apkalpotāja politika nav atbilstoša, lai nodrošinātu pareizu izturēšanos 
pret aizņēmējiem, kā noteikts 5. panta 1. punkta d) apakšpunktā;

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

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

(gb) kredītu apkalpotājs ļauj vienai vai vairākām personām, kuras neatbilst 
5. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, kļūt par kredītu 
apkalpotāja vadības vai pārvaldes struktūras locekļiem vai attiecīgo amatu 
saglabāt;

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

(gd) kreditors nepilda parādu piedziņas prasības, kā noteikts 8.a panta 1. līdz 
5. punktā.

2. Šā panta 1. punktā minētie sodi un pasākumi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši un cita 
starpā paredz vismaz šādas iespējas:

(a) atsaukt atļauju kredītu apkalpotājam veikt savas darbības;

(b) izdot rīkojumu, saskaņā ar kuru kredītu apkalpotājam vai kredītu pircējam ▌ir 
prasīts novērst pārkāpumu, izbeigt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības 
atkārtošanās;

(c) noteikt administratīvus naudas sodus.

3. Dalībvalstis arī nodrošina, ka administratīvie sodi un korektīvie pasākumi tiek faktiski 
īstenoti.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka administratīvo sodu vai citu korektīvo pasākumu veidu, kā 
arī šo administratīvo naudas sodu apmēru kompetentās iestādes nosaka, ņemot vērā 
attiecīgos apstākļus, cita starpā arī šādus elementus:

(a) pārkāpuma smagums un ilgums;

(b) par pārkāpumu atbildīgā kredītu apkalpotāja vai kredītu pircēja ▌atbildības 
pakāpe;

(c) par pārkāpumu atbildīgās kredītiestādes vai kredītu pircēja finanšu stabilitāte, 
cita starpā arī ar atsauci uz juridiskās personas kopējo apgrozījumu vai fiziskās 
personas gada ienākumiem;

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

(e) trešām personām pārkāpuma radītie zaudējumi, ciktāl tos var noteikt;

(f) par pārkāpumu atbildīgā kredītu apkalpotāja vai kredītu pircēja sadarbības 
līmenis ar kompetentajām iestādēm;

(g) par pārkāpumu atbildīgā kredītu apkalpotāja vai kredītu pircēja ▌iepriekšējie 
pārkāpumi;
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(h) visas pārkāpuma faktiskās vai iespējamās sistēmiskās sekas.

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

6. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms lēmuma pieņemšanas, ar ko piemēro šā panta 
2. punktā minētos administratīvos sodus vai korektīvos pasākumus, kompetentās 
iestādes dod attiecīgajam kredītu apkalpotājam vai kredītu pircējam ▌iespēju tikt 
uzklausītam.

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

7.a Dalībvalstis var nolemt neizstrādāt noteikumus attiecībā uz administratīviem sodiem 
par pārkāpumiem, par kuriem jau piemēro kriminālsodus saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem. Šādā gadījumā dalībvalstis attiecīgās krimināltiesību normas dara zināmas 
Komisijai.

(6) ▌

(7) VI SADAĻA

(8) Aizsardzības pasākumi un pienākums sadarboties

34. pants

Kredītlīguma izmaiņas

Neskarot pienākumu informēt patērētāju saskaņā ar Direktīvu 2014/17/ES, 
Direktīvu 2008/48/EK un Direktīvu 93/13/EEK, dalībvalstis nodrošina, ka kreditors 
sniedz patērētājam turpmāk minēto informāciju, pirms ar piekrišanu vai likumiskā 
kārtībā tiek būtiski mainīti kredītlīguma noteikumi un nosacījumi attiecībā uz 
ienākumus nenesošā kredītlīgumā paredzētām kreditora tiesībām vai uz pašu 
ienākumus nenesošo kredītlīgumu: 

(a) skaidri ▌aprakstītas ierosinātās izmaiņas un tas, ka ir vajadzīga parādnieka 
piekrišana, vai attiecīgā gadījumā izmaiņas, kas ieviestas ar likumu;

(b) minēto izmaiņu īstenošanas termiņš;

(c) pamatojums, ar kādu patērētājs var iesniegt sūdzību par šīm izmaiņām;

(d) sūdzības iesniegšanai pieejamais laikposms;
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(e) tās kompetentās iestādes nosaukums un adrese, kurai var iesniegt sūdzību.

35. pants

Sūdzības

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu apkalpotājs aizņēmējam nekavējoties paziņo šādu 
informāciju:

(a) kredītu apkalpotāja identitāte;

(b) atļauja, kas piešķirta saskaņā ar 6. pantu;

(c) tās dalībvalsts kompetento iestāžu nosaukums, adrese un kontaktinformācija, kurā 
aizņēmējam ir domicils vai kurā tas veic uzņēmējdarbību un var iesniegt sūdzību.

2. Šā panta 1. punktā minētais paziņojums ir rakstiskā vai elektroniskā formā, ja tas ir 
atļauts saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk saziņā ar aizņēmēju, arī saziņā pa tālruni, kredītu 
apkalpotājs iekļauj vai norāda 1. punkta a) un c) apakšpunktā norādīto informāciju.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu apkalpotāji izveido un uztur efektīvas un 
pārredzamas procedūras no aizņēmējiem saņemto sūdzību izskatīšanai. 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu apkalpotāji aizņēmēju sūdzības izskata bez maksas 
un ka kredītu apkalpotāji reģistrē gan sūdzības, gan to risināšanai veiktos pasākumus.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes nosaka un publicē kārtību, kādā tiek 
izskatītas aizņēmēju sūdzības par kredītu pircējiem, kredītu apkalpotājiem un 
kredītpakalpojumu sniedzējiem un kas nodrošina, ka, saņemot sūdzības, nevilcinoties 
sākas to izskatīšana.

36. pants

Personas datu aizsardzība

Fiziskām personām informāciju par personas datu apstrādi sniedz un šādu personas 
datu apstrādi, kā arī jebkuru citu personas datu apstrādi šīs direktīvas vajadzībām veic 
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Regulu (EK) Nr. 45/2001, un to vēlams darīt, 
ievērojot nozares mēroga rīcības kodeksu, kas sagatavots saskaņā ar 
Regulas (ES) 2016/679 40. pantu.

37. pants

Kompetento iestāžu sadarbība

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 7., 11., 12., 13., 16., 18., 19. un 21. pantā minētās 
kompetentās iestādes vajadzības gadījumā sadarbojas, lai pildītu savus pienākumus vai 
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īstenotu savas pilnvaras saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu. Minētās iestādes arī koordinē savas darbības, lai izvairītos no iespējamas 
dublēšanās un pārklāšanās, kad pārrobežu lietās tiek piemērotas uzraudzības pilnvaras 
un administratīvie sodi un pasākumi.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes pēc pieprasījuma un bez liekas 
kavēšanās sniedz cita citai informāciju, kas pieprasīta, lai pildītu savas funkcijas un 
pienākumus saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē šo direktīvu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes, kas saņem konfidenciālu informāciju, 
pildot savas funkcijas un pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, to izmanto tikai savu 
funkciju un pienākumu pildīšanai saskaņā ar valsts nosacījumiem, ar kuriem transponē 
šo direktīvu. Informācijas apmaiņai piemēro nosacījumus par dienesta noslēpumu, 
kā norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES28 76. pantā.

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

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos administratīvos un organizatoriskos pasākumus, lai 
sekmētu šajā pantā paredzēto sadarbību.

5. Eiropas Banku iestāde veicina informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm 
dalībvalstīs un veicina to sadarbību.

(9) VII sadaļa

(10) Grozījums

38. pants

Grozījums Direktīvā 2014/17/ES

Iekļauj šādu 28.a pantu:

“28.a pants

1. Gadījumā, ja kreditora tiesības saskaņā ar kredītlīgumu vai pašu līgumu cedē trešajai 
personai, patērētājam ir tiesības vērsties tiesā pret cesionāru, izmantojot jebkuru 
aizsardzību, kas viņam bija pieejama pret sākotnējo kreditoru, tostarp ieskaitu, ja tāds 
ir atļauts attiecīgajā dalībvalstī.

2. Patērētāju informē par 1. punktā minēto cesiju.”

28 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu 
instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 
349. lpp.).
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(11) VIII sadaļa

(12) Nobeiguma noteikumi

39. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 182/201129 nozīmē. 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/201130 4. pantu.

40. pants

Novērtēšana

1. Līdz ... [pieci gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] Komisija šo direktīvu novērtē un 
ziņojumu par galvenajiem secinājumiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Novērtējumā ir vismaz šāda 
informācija:

(a) atļauju saņēmušo kredītu apkalpotāju skaits Savienībā un to kredītu 
apkalpotāju skaits, kuri sniedz savus pakalpojumus uzņēmējā dalībvalstī;

(b) ienākumus nenesošos kredītlīgumos paredzēto kreditora tiesību vai 
ienākumus nenesošo kredītlīgumu skaits, kurus no kredītiestādēm ir 
iegādājušies kredītu pircēji, kam ir domicils vai kas veic uzņēmējdarbību tajā 
pašā dalībvalstī, kur uzņēmējdarbību veic kredītiestāde, vai citā dalībvalstī, kur 
kredītiestāde uzņēmējdarbību neveic, vai aiz Savienības robežām;

(c) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas faktiskā 
riska novērtējums darbībām, ko veic kredītu apkalpotāji un kredītu pircēji;

(d) sadarbība starp kompetentajām iestādēm saskaņā ar 37. pantu.

2. Ja novērtējot ir konstatētas nopietnas problēmas saistībā ar direktīvas darbību, 
ziņojumā būtu jānorāda, kā Komisija plāno konstatētās problēmas risināt, cita starpā 
norādot arī iespējamās pārskatīšanas pasākumus un grafiku.

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

Transponēšana

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz ... [24 mēneši pēc spēkā stāšanās dienas] pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi šīs direktīvas prasību 
izpildei. Dalībvalstis Komisijai tūlīt dara zināmus minēto noteikumu tekstus.

2. Minētos noteikumus dalībvalstis piemēro, sākot no nākamās dienas pēc ... [24 mēneši 
pēc spēkā stāšanās dienas]. 
Atkāpjoties no šā panta, struktūrām, kas šā punkta pirmajā daļā norādītajā dienā 
jau veic 3. panta 9. punktā noteiktās kredīta apkalpošanas darbības saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem, ir ļauts turpināt veikt attiecīgās darbības savā piederības 
dalībvalstī līdz ... [30 mēneši no šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] vai līdz 
dienai, kad minētās struktūras saņem atļauju saskaņā ar šo direktīvu — atkarībā 
no tā, kurš datums ir agrāks.

3. Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai 
šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda 
atsauce.

4. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās 
pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

42. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

43. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –
priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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MAZĀKUMA VIEDOKLIS

Eiropas Parlamenta deputāts Gunnar BECK

Atzinīgi vērtēju pasākumus, kas paredzēti labākai banku uzraudzībai un makroprudenciālo 
standartu izstrādei. Tomēr uzskatu, ka iekšēja sekundārā tirgus veidošana ienākumus 
nenesošiem aizdevumiem un valsts aktīvu pārvaldīšanas sabiedrību dibināšana ir izdevīga 
tikai bankām, kas tādējādi var veiksmīgāk iegrožot savu neveiksmīgo ieguldījumu lēmumu 
sekas, un šādu neveiksmīgu lēmumu iespējamību faktiski nemazina. Tā vietā mums vajadzētu 
analizēt ienākumus nenesošu aizdevumu iemeslus, ņemot vērā šādu aizdevumu reģionālo 
koncentrāciju — dalībvalstīm ar lielāku risku, ka aizdevumi kļūs ienākumus nenesoši, euro 
valūtas finanšu arhitektūra liedz veikt attiecīgus monetārās politikas pasākumus. Turklāt 
banku savienības saskaņošana un ciešāka Eiropas finanšu tirgu integrācija šo problēmu nekādi 
neatrisina. Tikai monetāra un fiskāla stabilitāte, nevis riska dalīšana garantēs, ka aizdevumi 
nes ienākumus un bankas gūst peļņu. Riska dalīšanas rezultātā tikai vājināsies eurozonas 
aizsardzība pret ārvalstu kredītu pircēju spekulācijām. Ienākumus nenesošu aizdevumu 
reģionālā koncentrācija nav pamats tam, lai īstenotu tālejošu saskaņošanu, jo īpaši attiecībās 
ar valstīm, kam jau ir pietiekami attīstīti sekundārie tirgi.
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