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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

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

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

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

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

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právach spotrebiteľov,
(COM(2021)0347 – C9-0244/2021 – 2021/0171(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0347),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0244/2021),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. 
októbra 20211,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A9-0000/2022),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

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

3. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Viaceré členské štáty uplatnili 
smernicu 2008/48/ES na oblasti, ktoré 
nepatria do rozsahu jej pôsobnosti, 
s cieľom zvýšiť úroveň ochrany 

(15) Viaceré členské štáty uplatnili 
smernicu 2008/48/ES na oblasti, ktoré 
nepatria do rozsahu jej pôsobnosti, 
s cieľom zvýšiť úroveň ochrany 

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



PE696.560v01-00 6/69 PR\1238734SK.docx

SK

spotrebiteľa. Spotrebiteľov môžu 
v skutočnosti poškodzovať viaceré zmluvy 
o úvere, ktoré nepatria do rozsahu 
pôsobnosti danej smernice, vrátane 
krátkodobých úverov s vysokými 
nákladmi, ktorých výška je zvyčajne nižšia 
ako minimálny limit 200 EUR stanovený 
v smernici 2008/48/ES. V tejto súvislosti 
a s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany spotrebiteľa, ako aj uľahčiť 
fungovanie cezhraničného trhu so 
spotrebiteľskými úvermi by mali do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice patriť 
niektoré zmluvy, ktoré boli vylúčené 
z rozsahu pôsobnosti smernice 2008/48/ES, 
ako sú zmluvy o spotrebiteľskom úvere 
s výškou nižšou ako 200 EUR. Táto 
smernica by sa mala rovnako vzťahovať aj 
na iné produkty, ktoré sú potenciálne 
poškodzujúce z dôvodu vysokých 
nákladov, ktoré sa s nimi spájajú, alebo 
vysokých poplatkov v prípade omeškania 
platieb, s cieľom zabezpečiť vyššiu 
transparentnosť a lepšiu ochranu 
spotrebiteľa, čo by viedlo k vyššej dôvere 
spotrebiteľov. V tomto smere by sa 
z rozsahu uplatňovania tejto smernice 
nemali vylučovať lízingové zmluvy, 
zmluvy o úvere vo forme povoleného 
prečerpania, podľa ktorých sa úver musí 
splatiť do jedného mesiaca, ako ani zmluvy 
o úvere, podľa ktorých je úver bezúročný 
a bez ďalších poplatkov, vrátane systémov 
typu „kúpte teraz a zaplaťte neskôr“, t. j. 
nových digitálnych finančných nástrojov, 
ktoré spotrebiteľom umožňujú nakupovať 
a zaplatiť postupne, a zmluvy o úvere, 
podľa podmienok ktorých sa úver musí 
splatiť do troch mesiacov a splatné sú len 
zanedbateľné poplatky. Do rozsahu 
uplatňovania tejto smernice by sa navyše 
mali zahrnúť všetky zmluvy o úvere až do 
výšky 100 000 EUR. Horný limit pre 
zmluvy o úvere by sa podľa tejto smernice 
mal zvýšiť s cieľom zohľadniť indexáciu 
v záujme úpravy o vplyvy inflácie od roku 
2008 a v ďalších rokoch.

spotrebiteľa. Spotrebiteľov môžu 
v skutočnosti poškodzovať viaceré zmluvy 
o úvere, ktoré nepatria do rozsahu 
pôsobnosti danej smernice, vrátane 
krátkodobých úverov s vysokými 
nákladmi, ktorých výška je zvyčajne nižšia 
ako minimálny limit 200 EUR stanovený 
v smernici 2008/48/ES. V tejto súvislosti 
a s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany spotrebiteľa, ako aj uľahčiť 
fungovanie cezhraničného trhu so 
spotrebiteľskými úvermi by mali do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice patriť 
niektoré zmluvy, ktoré boli vylúčené 
z rozsahu pôsobnosti smernice 2008/48/ES, 
ako sú zmluvy o spotrebiteľskom úvere 
s výškou nižšou ako 200 EUR. Táto 
smernica by sa mala rovnako vzťahovať aj 
na iné produkty, ktoré sú potenciálne 
poškodzujúce z dôvodu vysokých 
nákladov, ktoré sa s nimi spájajú, alebo 
vysokých poplatkov v prípade omeškania 
platieb, s cieľom zabezpečiť vyššiu 
transparentnosť a lepšiu ochranu 
spotrebiteľa, čo by viedlo k vyššej dôvere 
spotrebiteľov. V tomto smere by sa 
z rozsahu uplatňovania tejto smernice 
nemali vylučovať zmluvy o nájme alebo 
lízingové zmluvy (s kúpnou opciou alebo 
bez nej), zmluvy o úvere vo forme 
povoleného prečerpania, podľa ktorých sa 
úver musí splatiť do jedného mesiaca, ako 
ani zmluvy o úvere, podľa ktorých je úver 
bezúročný a bez ďalších poplatkov, vrátane 
systémov typu „kúpte teraz a zaplaťte 
neskôr“, t. j. nových digitálnych 
finančných nástrojov, ktoré spotrebiteľom 
umožňujú nakupovať a zaplatiť postupne, 
a zmluvy o úvere, podľa podmienok 
ktorých sa úver musí splatiť do troch 
mesiacov a splatné sú len zanedbateľné 
poplatky. Do rozsahu uplatňovania tejto 
smernice by sa navyše mali zahrnúť všetky 
zmluvy o úvere až do výšky 100 000 EUR. 
Horný limit pre zmluvy o úvere by sa 
podľa tejto smernice mal zvýšiť s cieľom 
zohľadniť indexáciu v záujme úpravy 
o vplyvy inflácie od roku 2008 a v ďalších 
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rokoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Ponuky environmentálne 
udržateľných spotrebiteľských úverov sú 
v súčasnosti v celej Únii obmedzené. S 
cieľom posilniť rozvoj ekologických 
projektov, ako je nákup elektrických 
vozidiel alebo energeticky efektívna 
obnova domov, by veritelia mali v rámci 
svojich portfólií ponúkať cenovo dostupné 
ekologické produkty v oblasti 
spotrebiteľských úverov a vypracovať 
zodpovedajúce politiky. Na tento účel by 
mal Európsky orgán pre bankovníctvo 
spolu so zainteresovanými stranami z 
odvetvia a zástupcami spotrebiteľov 
vypracovať celý rad štandardizovaných 
environmentálne udržateľných produktov 
v oblasti spotrebiteľských úverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na zmluvy o úvere, ktoré sa 
uzatvárajú medzi spotrebiteľmi, ktorí si 
požičiavajú a investujú prostredníctvom 
platforiem hromadného financovania, ak 
platforma nekoná ako veriteľ alebo 
sprostredkovateľ úverov, ale uľahčuje 
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poskytovanie úverov medzi spotrebiteľmi 
konajúcimi ako veritelia a spotrebiteľmi 
konajúcimi ako vlastníci projektov ( tzv. 
peer-to-peer lending čiže partnerské 
poskytovanie úverov). Komisia by mala 
urýchlene posúdiť, či je potrebná 
regulácia na zabezpečenie dostatočnej 
ochrany spotrebiteľov, pokiaľ ide o takéto 
partnerské poskytovanie úverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V záujme toho, aby sa spotrebitelia 
mohli rozhodovať na základe úplnej 
znalosti skutočností, by sa im aspoň jeden 
deň pred uzavretím zmluvy o úvere alebo 
zmluvy o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania mali poskytnúť 
primerané informácie vrátane informácií 
o podmienkach a nákladoch spojených 
s úverom a o ich povinnostiach, ako aj ich 
primerané vysvetlenie, aby ich mohli 
starostlivo a bez náhlenia zvážiť, keď im to 
bude vyhovovať. Tieto pravidlá by sa 
nemali dotýkať smernice Rady 
93/13/EHS29.

(30) V záujme toho, aby sa spotrebitelia 
mohli rozhodovať na základe úplnej 
znalosti skutočností, by sa im aspoň jeden 
deň pred uzavretím zmluvy o úvere alebo 
zmluvy o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania mali 
systematicky poskytnúť primerané 
informácie vrátane informácií 
o podmienkach a nákladoch spojených 
s úverom a o ich povinnostiach, ako aj ich 
primerané vysvetlenie, aby ich mohli 
starostlivo a bez náhlenia zvážiť, keď im to 
bude vyhovovať. Tieto pravidlá by sa 
nemali dotýkať smernice Rady 
93/13/EHS29.

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Predzmluvné informácie by sa mali 
poskytovať prostredníctvom tlačiva pre 
štandardné európske informácie 
o spotrebiteľskom úvere. V záujme toho, 
aby sa spotrebiteľom pomohlo pochopiť 
a porovnať ponuky, by sa im malo okrem 
tlačiva pre štandardné európske 
informácie o spotrebiteľskom úvere 
poskytnúť tlačivo pre štandardný európsky 
prehľad o spotrebiteľskom úvere, 
v ktorom sa zhrnú kľúčové prvky úveru 
a spotrebitelia by prostredníctvom neho 
mali získať prehľad o všetkých základných 
informáciách dokonca aj na obrazovke 
mobilného telefónu. Informácie by mali 
byť jasné, dobre čitateľné a prispôsobené 
technickým obmedzeniam niektorých 
médií, ako sú obrazovky mobilných 
telefónov. Mali by sa zobrazovať 
primeraným a vhodným spôsobom cez 
rôzne kanály v záujme zabezpečenia, aby 
mal každý spotrebiteľ rovnaký prístup 
k informáciám v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/88230.

(31) Predzmluvné informácie by sa mali 
poskytovať prostredníctvom tlačiva pre 
štandardné európske informácie 
o spotrebiteľskom úvere. V záujme toho, 
aby sa spotrebiteľom pomohlo pochopiť 
a porovnať ponuky, by sa im na začiatku 
tohto tlačiva mali viditeľne poskytnúť 
kľúčové prvky úveru, vďaka čomu 
by  spotrebitelia získali prehľad o všetkých 
základných informáciách, a to dokonca aj 
na obrazovke mobilného telefónu. 
Informácie by mali byť jasné, dobre 
čitateľné a prispôsobené technickým 
obmedzeniam niektorých médií, ako sú 
obrazovky mobilných telefónov. Mali by 
sa zobrazovať primeraným a vhodným 
spôsobom cez rôzne kanály v záujme 
zabezpečenia, aby mal každý spotrebiteľ 
rovnaký prístup k informáciám v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/88230. Na tento účel by sa 
formát a prezentácia informácií mali 
štandardizovať na úrovni Únie, a to 
vykonaním regulačných technických 
predpisov.

__________________ __________________
30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 
o požiadavkách na prístupnosť výrobkov 
a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 
o požiadavkách na prístupnosť výrobkov 
a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 32
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V záujme zaistenia čo najväčšej 
transparentnosti a porovnateľnosti ponúk 
by predzmluvné informácie mali zahŕňať 
najmä ročnú percentuálnu mieru nákladov 
uplatniteľnú na úver určenú rovnakým 
spôsobom v rámci celej Únie. Keďže ročná 
percentuálna miera nákladov sa dá v tejto 
fáze uviesť len pomocou príkladu, takýto 
príklad by mal byť reprezentatívny. Mal by 
preto zodpovedať napríklad priemernej 
dĺžke trvania a celkovej výške 
poskytnutého úveru pri zvažovanom druhu 
zmluvy o úvere alebo úverových služieb 
hromadného financovania a vo vhodnom 
prípade kupovanému tovaru. Pri určovaní 
reprezentatívneho príkladu by sa malo 
zohľadniť aj to, ako často sa na 
konkrétnom trhu vyskytujú určité druhy 
zmlúv o úvere alebo úverových služieb 
hromadného financovania. Pokiaľ ide 
o úrokovú sadzbu úveru, frekvenciu 
splátok a kapitalizáciu úrokov, veritelia by 
mali používať svoj zvyčajný spôsob 
výpočtu pre príslušný spotrebiteľský úver. 
V prípade, že sa predzmluvné informácie 
poskytnú menej ako jeden deň predtým, 
ako spotrebiteľ začne byť viazaný 
akoukoľvek zmluvou o úvere alebo 
zmluvou o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania, veriteľ 
a prípadne sprostredkovateľ úverov alebo 
poskytovatelia úverových služieb 
hromadného financovania by mali 
spotrebiteľom jeden deň po uzavretí 
zmluvy pripomenúť možnosť odstúpenia 
od zmluvy o úvere.

(32) V záujme zaistenia čo najväčšej 
transparentnosti a porovnateľnosti ponúk 
by predzmluvné informácie mali zahŕňať 
najmä ročnú percentuálnu mieru nákladov 
uplatniteľnú na úver určenú rovnakým 
spôsobom v rámci celej Únie. Keďže ročná 
percentuálna miera nákladov sa dá v tejto 
fáze uviesť len pomocou príkladu, takýto 
príklad by mal byť reprezentatívny. Mal by 
preto zodpovedať napríklad priemernej 
dĺžke trvania a celkovej výške 
poskytnutého úveru pri zvažovanom druhu 
zmluvy o úvere alebo úverových služieb 
hromadného financovania a vo vhodnom 
prípade kupovanému tovaru. Pri určovaní 
reprezentatívneho príkladu by sa malo 
zohľadniť aj to, ako často sa na 
konkrétnom trhu vyskytujú určité druhy 
zmlúv o úvere alebo úverových služieb 
hromadného financovania. Pokiaľ ide 
o úrokovú sadzbu úveru, frekvenciu 
splátok a kapitalizáciu úrokov, veritelia by 
mali používať svoj zvyčajný spôsob 
výpočtu pre príslušný spotrebiteľský úver. 
Vo všetkých prípadoch a s cieľom 
zabezpečiť, aby bolo právo na odstúpenie 
od zmluvy skutočne účinné, by veriteľ 
a prípadne sprostredkovateľ úverov alebo 
poskytovatelia úverových služieb 
hromadného financovania mali 
spotrebiteľom jeden deň po uzavretí 
zmluvy pripomenúť možnosť odstúpenia 
od zmluvy o úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 40
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Ako sa zdôrazňuje v návrhu 
nariadenia, ktorým sa stanovujú 
harmonizované pravidlá v oblasti umelej 
inteligencie (akt o umelej inteligencii)31, 
vypracovanom Komisiou, systémy umelej 
inteligencie (systémy UI) možno ľahko 
zaviesť vo viacerých odvetviach 
hospodárstva a spoločnosti, a to aj 
cezhranične, a môžu sa pohybovať po celej 
Únii. V tejto súvislosti by veritelia, 
sprostredkovatelia úverov a poskytovatelia 
úverových služieb hromadného 
financovania mali mať možnosť 
prispôsobiť cenu svojich ponúk v prípade 
konkrétnych spotrebiteľov alebo 
konkrétnych kategórií spotrebiteľov na 
základe automatizovaného rozhodovania 
a profilovania správania spotrebiteľov, 
ktoré im umožňuje posúdiť kúpnu silu 
spotrebiteľa. Spotrebitelia by preto mali 
byť jasne informovaní, že cena, ktorá im 
bola ponúknutá, je prispôsobená na základe 
automatizovaného spracúvania, aby vo 
svojom rozhodovaní o kúpe mohli 
zohľadniť potenciálne riziká.

(40) Ako sa zdôrazňuje v návrhu 
nariadenia, ktorým sa stanovujú 
harmonizované pravidlá v oblasti umelej 
inteligencie (akt o umelej inteligencii)31, 
vypracovanom Komisiou, systémy umelej 
inteligencie (systémy UI) možno ľahko 
zaviesť vo viacerých odvetviach 
hospodárstva a spoločnosti, a to aj 
cezhranične, a môžu sa pohybovať po celej 
Únii. V tejto súvislosti by veritelia, 
sprostredkovatelia úverov a poskytovatelia 
úverových služieb hromadného 
financovania mali mať možnosť 
prispôsobiť cenu svojich ponúk v prípade 
konkrétnych spotrebiteľov alebo 
konkrétnych kategórií spotrebiteľov na 
základe automatizovaného rozhodovania, 
za špecifických podmienok a s výhradou 
súhlasu spotrebiteľa. Spotrebitelia by mali 
byť jasne informovaní, že cena, ktorá im 
bola ponúknutá, je prispôsobená na základe 
automatizovaného spracúvania, aby vo 
svojom rozhodovaní o kúpe mohli 
zohľadniť potenciálne riziká.

__________________ __________________
31 COM/2021/206 final. 31 COM/2021/206 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) Ponuky úverov by nemali byť 
založené na iných osobných údajoch ako 
na údajoch týkajúcich sa posúdenia 
schopnosti spotrebiteľov splatiť úver a na 
údajoch relevantných pre posúdenie 
úverovej bonity spotrebiteľa. 



PE696.560v01-00 12/69 PR\1238734SK.docx

SK

Diskriminačné praktiky optimalizácie cien 
pri predaji produktov v oblasti 
spotrebiteľských úverov spotrebiteľom 
založené na individuálnej citlivosti ceny 
by sa mali zakázať. Ponuky úverov by 
nemali byť založené na údajoch o 
správaní, mali by byť objektívne a 
spotrebitelia by mali mať možnosť účinne 
porovnávať ponuky na základe 
príslušných predzmluvných informácií a 
vopred vymedzených a zrozumiteľných 
kritérií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Doplnkové služby by sa mali 
predkladať jasne a transparentne. Okrem 
toho by nemalo byť možné vyvodzovať 
súhlas spotrebiteľa s takýmito 
doplnkovými službami, ale tento súhlas by 
mal byť jasným schvaľujúcim úkonom, 
ktorým sa určuje slobodne poskytnutý, 
osobitný, informovaný a jednoznačný 
prejav súhlasu spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti by mlčanie, vopred označené 
polia alebo nečinnosť nemali predstavovať 
súhlas.

(42) Doplnkové služby by sa mali 
predkladať jasne a transparentne. Okrem 
toho by nemalo byť možné vyvodzovať 
súhlas spotrebiteľa s produktmi v oblasti 
spotrebiteľských úverov ani s 
doplnkovými službami, ale tento súhlas by 
mal byť jasným schvaľujúcim úkonom, 
ktorým sa určuje slobodne poskytnutý, 
osobitný, informovaný a jednoznačný 
prejav súhlasu spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti by mlčanie, vopred označené 
polia alebo nečinnosť nemali predstavovať 
súhlas.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 43
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Poskytovanie poradenstva vo forme 
prispôsobeného odporúčania (ďalej len 
„poradenské služby“) je činnosťou, ktorá 
môže byť spojená s ostatnými aspektmi 
poskytovania alebo sprostredkovania 
úverov. Preto aby spotrebitelia mohli 
pochopiť povahu služieb, ktoré sa im 
poskytujú, mali by byť upovedomení 
o tom, čo tvorí takéto poradenské služby 
a či sa poradenské služby poskytujú alebo 
môžu poskytovať. Vzhľadom na 
dôležitosť, akú spotrebitelia prikladajú 
používaniu pojmov „poradenstvo“ 
a „poradcovia“, by členské štáty mali mať 
možnosť zakázať používanie týchto 
pojmov alebo podobných pojmov v prípade 
poskytovania poradenských služieb 
spotrebiteľom zo strany veriteľov, 
sprostredkovateľov úverov alebo 
poskytovateľov úverových služieb 
hromadného financovania. Je vhodné 
zaistiť, aby členské štáty stanovili záruky 
v prípade, že je poradenstvo 
charakterizované ako nezávislé, a to 
s cieľom zabezpečiť, aby bola škála 
zvažovaných produktov a úprava 
odmeňovania primeraná očakávaniam 
spotrebiteľov v súvislosti s týmto 
poradenstvom. Pri poskytovaní 
poradenských služieb by veriteľ, 
sprostredkovateľ úverov alebo 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania mal poskytnúť 
informáciu o tom, či bude odporúčanie 
vychádzať iba z jeho vlastnej škály 
produktov alebo zo širokej škály produktov 
na trhu, aby spotrebiteľ mohol pochopiť 
základ, na akom sa poskytuje odporúčanie. 
Veriteľ, sprostredkovateľ úverov alebo 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania by mal 
poskytnúť informáciu o poplatku, ktorý 
spotrebiteľ bude musieť zaplatiť za 
poradenské služby, alebo v prípade, že 
sumu v čase poskytnutia informácií 
nemožno zistiť, o spôsobe použitom na 

(43) Poskytovanie poradenstva vo forme 
prispôsobeného odporúčania (ďalej len 
„poradenské služby“) je činnosťou, ktorá 
môže byť spojená s ostatnými aspektmi 
poskytovania alebo sprostredkovania 
úverov. Preto aby spotrebitelia mohli 
pochopiť povahu služieb, ktoré sa im 
poskytujú, mali by byť upovedomení 
o tom, čo tvorí takéto poradenské služby 
a či sa poradenské služby poskytujú alebo 
môžu poskytovať. Vzhľadom na 
dôležitosť, akú spotrebitelia prikladajú 
používaniu pojmov „poradenstvo“ 
a „poradcovia“, by členské štáty mali mať 
možnosť zakázať používanie týchto 
pojmov alebo podobných pojmov v prípade 
poskytovania poradenských služieb 
spotrebiteľom zo strany veriteľov, 
sprostredkovateľov úverov alebo 
poskytovateľov úverových služieb 
hromadného financovania. Je vhodné 
zaistiť, aby členské štáty stanovili záruky 
v prípade, že je poradenstvo 
charakterizované ako nezávislé, a to 
s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia 
poznali škálu zvažovaných produktov 
a úpravu odmeňovania a aby boli 
primerané očakávaniam spotrebiteľov 
v súvislosti s týmto poradenstvom. Pri 
poskytovaní poradenských služieb by 
veriteľ, sprostredkovateľ úverov alebo 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania mal poskytnúť 
informáciu o tom, či bude odporúčanie 
vychádzať iba z jeho vlastnej škály 
produktov alebo zo širokej škály produktov 
na trhu, aby spotrebiteľ mohol pochopiť 
základ, na akom sa poskytuje odporúčanie. 
Veriteľ, sprostredkovateľ úverov alebo 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania by mal 
poskytnúť informáciu o poplatku, ktorý 
spotrebiteľ bude musieť zaplatiť za 
poradenské služby, alebo v prípade, že 
sumu v čase poskytnutia informácií 
nemožno zistiť, o spôsobe použitom na 
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jeho výpočet. jeho výpočet.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) V návrhu nariadenia, ktorým sa 
stanovujú harmonizované pravidlá 
v oblasti umelej inteligencie (akt o umelej 
inteligencii), sa stanovuje, že systémy 
umelej inteligencie používané na bodové 
hodnotenie kreditného rizika alebo 
hodnotenie úverovej bonity fyzických osôb 
by sa mali klasifikovať ako 
vysokorizikové, pretože určujú prístup 
týchto osôb k finančným zdrojom alebo 
základným službám, ako sú bývanie, 
elektrická energia a telekomunikačné 
služby. Vzhľadom na tento významný 
dosah vždy, keď je súčasťou posúdenia 
úverovej bonity automatizované 
spracúvanie, by spotrebiteľ mal mať právo 
na ľudský zásah zo strany veriteľa alebo 
poskytovateľov úverových služieb 
hromadného financovania. Spotrebiteľ by 
takisto mal mať právo na zmysluplné 
vysvetlenie vykonaného posúdenia 
a fungovania použitého automatizovaného 
spracúvania, a to okrem iného vrátane 
hlavných premenných, použitej logiky 
a súvisiacich rizík, ako aj právo vyjadriť 
svoj názor a napadnúť posúdenie úverovej 
bonity a rozhodnutie.

(48) V návrhu nariadenia, ktorým sa 
stanovujú harmonizované pravidlá 
v oblasti umelej inteligencie (akt o umelej 
inteligencii), sa stanovuje, že systémy 
umelej inteligencie používané na bodové 
hodnotenie kreditného rizika alebo 
hodnotenie úverovej bonity fyzických osôb 
by sa mali klasifikovať ako 
vysokorizikové, pretože určujú prístup 
týchto osôb k finančným zdrojom alebo 
základným službám, ako sú bývanie, 
elektrická energia a telekomunikačné 
služby. Vzhľadom na tento významný 
dosah vždy, keď je súčasťou posúdenia 
úverovej bonity automatizované 
spracúvanie, by spotrebiteľ mal byť o tejto 
skutočnosti informovaný a mal by mať 
právo na ľudský zásah zo strany veriteľa 
alebo poskytovateľov úverových služieb 
hromadného financovania. Spotrebiteľ by 
takisto mal mať právo na zmysluplné 
vysvetlenie vykonaného posúdenia, 
zohľadnených kategórií údajov 
a fungovania použitého automatizovaného 
spracúvania, a to okrem iného vrátane 
hlavných premenných, použitej logiky 
a súvisiacich rizík, ako aj právo vyjadriť 
svoj názor a napadnúť posúdenie úverovej 
bonity a rozhodnutie, a to potom ako mu 
boli riadne poskytnuté informácie o tom, 
ako má postupovať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) Pri posudzovaní úverového stavu 
spotrebiteľa by mal veriteľ alebo 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania nahliadnuť aj do 
úverových databáz. Právne a reálne 
okolnosti môžu vyžadovať, aby sa tieto 
nahliadnutia rozsahovo líšili. S cieľom 
zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže 
medzi veriteľmi alebo poskytovateľmi 
úverových služieb hromadného 
financovania by mali mať prístup 
k súkromným alebo verejným úverovým 
databázam týkajúcim sa spotrebiteľov 
v členskom štáte, v ktorom nemajú sídlo, 
a to za podmienok, ktoré ich nebudú 
diskriminovať v porovnaní s veriteľmi 
alebo poskytovateľmi úverových služieb 
hromadného financovania v danom 
členskom štáte. Členské štáty by mali 
uľahčiť cezhraničný prístup k súkromným 
alebo verejným databázam v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/67933. V záujme 
posilnenia reciprocity by mali úverové 
databázy obsahovať minimálne informácie 
o omeškaní spotrebiteľov s platbou 
v súlade s právom Únie a vnútroštátnym 
právom.

(49) Pri posudzovaní úverového stavu 
spotrebiteľa by mal veriteľ alebo 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania nahliadnuť aj do 
úverových databáz. Právne a reálne 
okolnosti môžu vyžadovať, aby sa tieto 
nahliadnutia rozsahovo líšili. S cieľom 
zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže 
medzi veriteľmi alebo poskytovateľmi 
úverových služieb hromadného 
financovania by mali mať prístup 
k súkromným alebo verejným úverovým 
databázam týkajúcim sa spotrebiteľov 
v členskom štáte, v ktorom nemajú sídlo, 
a to za podmienok, ktoré ich nebudú 
diskriminovať v porovnaní s veriteľmi 
alebo poskytovateľmi úverových služieb 
hromadného financovania v danom 
členskom štáte. Členské štáty by mali 
uľahčiť cezhraničný prístup k súkromným 
alebo verejným databázam v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/67933. V záujme 
posilnenia reciprocity by mali úverové 
databázy obsahovať minimálne informácie 
o omeškaní spotrebiteľov s platbou 
v súlade s právom Únie a vnútroštátnym 
právom. Poskytovatelia úverových databáz 
by nemali zhromažďovať iné osobné 
údaje spotrebiteľov ako údaje relevantné 
pre posúdenie úverovej bonity 
spotrebiteľa. Dodržiavanie týchto 
povinností by sa malo pravidelne 
overovať prostredníctvom auditov 
vykonávaných príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi.

__________________ __________________
33 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 

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

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 49 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49a) Veritelia, poskytovatelia úverových 
služieb hromadného financovania a 
poisťovatelia by nemali brať do úvahy 
anamnézu ľudí postihnutých rakovinou. 
V súčasnosti už v piatich členských 
štátoch existujú ustanovenia 
zabezpečujúce rovnaký prístup k úverom 
pre ľudí, ktorí sa vyliečili zo špecifickej 
choroby: Francúzsko, Belgicko, 
Luxembursko, Holandsko a Portugalsko. 
Takéto ustanovenia by sa mali zaviesť vo 
všetkých členských štátoch a mali by sa 
rozšíriť aj na doplnkové služby vrátane 
poistných zmlúv. Poistnými zmluvami by 
sa malo zabrániť ukladaniu 
obmedzujúcich podmienok vždy, keď sú 
splnené osobitné požiadavky týkajúce sa 
už existujúcich zdravotných problémov. 
Preto by sa pri vykonávaní tejto smernice 
malo uplatňovať tzv. „právo na 
zabudnutie“, ako sa stanovuje v článku 17 
nariadenia (EÚ) 2016/679.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Ak sa rozhodnutie, ktorým sa 
zamieta žiadosť o úver, zakladá na 
nahliadnutí do úverovej databázy, veriteľ 
alebo poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania by mal 
spotrebiteľa informovať o tejto skutočnosti, 
ako aj o informáciách o ňom v databáze, do 
ktorej nahliadol.

(50) Ak sa rozhodnutie, ktorým sa 
zamieta žiadosť o úver, zakladá na 
nahliadnutí do úverovej databázy, veriteľ 
alebo poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania by mal 
spotrebiteľa informovať o tejto skutočnosti, 
ako aj o informáciách o ňom v databáze, do 
ktorej nahliadol. Informácie obsiahnuté v 
úverových databázach by mali byť 
aktuálne a presné. Spotrebitelia by mali 
byť informovaní o vkladaní nových 
údajov do týchto databáz a mali by sa 
zaviesť účinné postupy, aby spotrebitelia 
mohli spochybniť obsah úverových 
databáz a výsledky vyhľadávania v 
databázach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Touto smernicou sa neupravujú 
otázky zmluvného práva, ktoré sa týkajú 
platnosti zmlúv o úvere alebo zmlúv 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania. Členské štáty 
preto môžu v tejto oblasti zachovať alebo 
zaviesť vnútroštátne ustanovenia, ktoré sú 
v súlade s právom Únie. Členské štáty 
môžu upraviť právny režim, ktorým sa 
riadi ponuka na uzatvorenie zmluvy 
o úvere alebo zmluvy o poskytovaní 
úverových služieb hromadného 
financovania, najmä to, kedy sa má 
predložiť, a obdobie, počas ktorého je pre 

(51) Touto smernicou sa neupravujú 
otázky zmluvného práva, ktoré sa týkajú 
platnosti zmlúv o úvere alebo zmlúv 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania. Členské štáty 
preto môžu v tejto oblasti zachovať alebo 
zaviesť vnútroštátne ustanovenia, ktoré sú 
v súlade s právom Únie. Členské štáty 
môžu upraviť právny režim, ktorým sa 
riadi ponuka na uzatvorenie zmluvy 
o úvere alebo zmluvy o poskytovaní 
úverových služieb hromadného 
financovania, najmä to, kedy sa má 
predložiť. Ak sa takáto ponuka predloží 
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veriteľa alebo poskytovateľa úverových 
služieb hromadného financovania 
záväzná. Ak sa takáto ponuka predloží 
zároveň s predzmluvnými informáciami 
stanovenými touto smernicou, mala by sa 
rovnako ako akékoľvek doplňujúce 
informácie, ktoré môže veriteľ alebo 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania chcieť 
spotrebiteľovi poskytnúť, predložiť 
v samostatnom dokumente. Tento 
samostatný dokument môže byť prílohou 
k štandardným európskym informáciám 
o spotrebiteľskom úvere.

zároveň s predzmluvnými informáciami 
stanovenými touto smernicou, mala by sa 
rovnako ako akékoľvek doplňujúce 
informácie, ktoré môže veriteľ alebo 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania chcieť 
spotrebiteľovi poskytnúť, predložiť 
v samostatnom dokumente. Tento 
samostatný dokument môže byť prílohou 
k štandardným európskym informáciám 
o spotrebiteľskom úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) V prípadne značného prekročenia 
presahujúceho obdobie jedného mesiaca by 
mal veriteľ bezodkladne predložiť 
spotrebiteľovi informácie o prečerpaní 
vrátane dotknutej sumy, úrokovej sadzby 
úveru a akýchkoľvek uplatniteľných 
sankcií, poplatkov alebo úrokov 
z omeškania. Pri pravidelnom prečerpaní 
by mal veriteľ v prípade dostupnosti 
ponúknuť spotrebiteľovi poradenské služby 
s cieľom pomôcť spotrebiteľom 
identifikovať lacnejšie alternatívy alebo 
nasmerovať ich na dlhové poradenské 
služby.

(55) V prípadne značného prekročenia 
presahujúceho obdobie jedného mesiaca by 
mal veriteľ bezodkladne predložiť 
spotrebiteľovi informácie o prečerpaní 
vrátane dotknutej sumy, úrokovej sadzby 
úveru a akýchkoľvek uplatniteľných 
sankcií, poplatkov alebo úrokov 
z omeškania. Pri pravidelnom prečerpaní 
by mal veriteľ v prípade dostupnosti 
ponúknuť spotrebiteľovi bezplatné 
poradenské služby s cieľom pomôcť 
spotrebiteľom identifikovať lacnejšie 
alternatívy alebo nasmerovať ich na dlhové 
poradenské služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 56
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Spotrebitelia by mali mať právo na 
odstúpenie od zmluvy bez sankcie a bez 
povinnosti poskytnúť odôvodnenie Právo 
na odstúpenie od zmluvy by sa nemalo 
používať v zlej viere.

(56) Spotrebitelia by mali mať právo na 
odstúpenie od zmluvy bez sankcie a bez 
povinnosti poskytnúť odôvodnenie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(70) Vzhľadom na významné dôsledky 
pre veriteľov, spotrebiteľov a potenciálne 
pre finančnú stabilitu vykonávacích konaní 
je vhodné nabádať veriteľov k tomu, aby 
vznikajúce úverové riziko aktívne riešili 
v počiatočnom štádiu, ako aj zaviesť 
potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, 
aby veritelia primerane upravili podmienky 
úveru a aby pred začatím vykonávacieho 
konania vynakladali primerané úsilie na 
vyriešenie situácie inými prostriedkami. 
Pokiaľ je to možné, mali by sa nájsť 
riešenia, ktoré zohľadňujú okrem iných 
prvkov individuálne okolnosti spotrebiteľa, 
spotrebiteľove záujmy a práva, jeho 
schopnosť splatiť úver a primerané 
potreby, pokiaľ ide o výdavky na 
živobytie, a obmedzujú náklady 
spotrebiteľov v prípade omeškania 
s platbou. Členské štáty by zmluvným 
stranám zmluvy o úvere nemali brániť 
v tom, aby sa výslovne dohodli na tom, že 
prevod tovaru, na ktorý sa vzťahuje zmluva 
o viazanom úvere, alebo výnosu z predaja 
takéhoto tovaru na veriteľa bude 
dostatočný na splatenie úveru.

(70) Vzhľadom na významné dôsledky 
pre veriteľov, spotrebiteľov a potenciálne 
pre finančnú stabilitu vykonávacích konaní 
je vhodné nabádať veriteľov k tomu, aby 
vznikajúce úverové riziko aktívne riešili 
v počiatočnom štádiu, ako aj zaviesť 
potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, 
aby veritelia primerane upravili podmienky 
úveru a aby pred začatím vykonávacieho 
konania alebo pred tým, ako sa úver 
postúpi tretej strane, vynakladali 
primerané úsilie na vyriešenie situácie 
inými prostriedkami. Pokiaľ je to možné, 
mali by sa nájsť riešenia, ktoré zohľadňujú 
okrem iných prvkov individuálne okolnosti 
spotrebiteľa, spotrebiteľove záujmy 
a práva, jeho schopnosť splatiť úver 
a primerané potreby, pokiaľ ide o výdavky 
na živobytie, a obmedzujú náklady 
spotrebiteľov v prípade omeškania 
s platbou. Členské štáty by zmluvným 
stranám zmluvy o úvere nemali brániť 
v tom, aby sa výslovne dohodli na tom, že 
prevod tovaru, na ktorý sa vzťahuje zmluva 
o viazanom úvere, alebo výnosu z predaja 
takéhoto tovaru na veriteľa bude 
dostatočný na splatenie úveru.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 82

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(82) Na účely zvýšenia transparentnosti 
a dôvery spotrebiteľov môže príslušný 
orgán sprístupniť verejnosti akúkoľvek 
administratívnu sankciu, ktorá je uložená 
za porušenie opatrení prijatých na základe 
tejto smernice, s výnimkou prípadu, keď by 
takéto sprístupnenie závažne ohrozilo 
finančné trhy alebo by spôsobilo 
neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

(82) Na účely zvýšenia transparentnosti 
a dôvery spotrebiteľov môže príslušný 
orgán sprístupniť verejnosti akúkoľvek 
administratívnu sankciu, ktorá je uložená 
za porušenie opatrení prijatých na základe 
tejto smernice, s výnimkou prípadu, keď by 
takéto sprístupnenie spôsobilo neprimeranú 
škodu zúčastneným stranám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Články 1, 2 a 3, články 5 až 10, články 12 
až 23, články 26, 27 a 28, články 30 až 33, 
článok 37 a články 39 až 50 sa vzťahujú aj 
na úverové služby hromadného 
financovania, ktoré neposkytuje veriteľ 
alebo sprostredkovateľ úveru.

Články 1, 2 a 3, články 5 až 10, články 12 
až 23, články 26, 27 a 28, články 30 až 33, 
článok 37 a články 39 až 50 sa vzťahujú aj 
na úverové služby hromadného 
financovania a podobné digitálne služby, 
ktoré sa môžu poskytovať v budúcnosti, 
ktoré neposkytuje veriteľ alebo 
sprostredkovateľ úveru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno j a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) zmluvy o úvere, ktoré sa 
uzatvárajú medzi spotrebiteľmi, ktorí si 
vypožičiavajú a investujú prostredníctvom 
platforiem hromadného financovania, 
ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. 
d) nariadenia (EÚ) 2020/1503, ak 
platforma nekoná ako veriteľ alebo 
sprostredkovateľ úverov, ale uľahčuje 
poskytovanie úverov medzi spotrebiteľmi 
konajúcimi ako veritelia a spotrebiteľmi 
konajúcimi ako vlastníci projektov, ako sa 
vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. h) 
uvedeného nariadenia (partnerské 
poskytovanie úverov).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na zmluvy o úvere vo forme 
prekročenia sa vzťahujú len články 1, 2 a 3, 
článok 25 a články 41 až 50.

4. Na zmluvy o úvere vo forme 
prekročenia sa vzťahujú len články 1, 2 a 3, 
článok 25, články 35 a 36, článok 39 
a články 41 až 50.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „celkové náklady spotrebiteľa 
spojené s úverom“ sú všetky náklady 
vrátane úrokov, provízií, daní a iných 
poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré musí 

5. „celkové náklady spotrebiteľa 
spojené s úverom“ sú všetky náklady 
vrátane úrokov, provízií, daní a iných 
poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré musí 
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spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti so zmluvou 
o úvere alebo s úverovými službami 
hromadného financovania a ktoré sú 
veriteľovi známe v prípade zmlúv o úvere, 
alebo poskytovateľovi úverových služieb 
hromadného financovania v prípade 
úverových služieb hromadného 
financovania, okrem notárskych poplatkov; 
náklady na doplnkové služby súvisiace so 
zmluvou o úvere alebo s úverovými 
službami hromadného financovania sú 
takisto zahrnuté do celkových nákladov 
spotrebiteľa spojených s úverom, ak 
uzavretie zmluvy súvisiace s týmito 
doplnkovými službami je povinné na to, 
aby spotrebiteľ získal úver alebo aby ho 
získal za ponúkaných podmienok;

spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti so zmluvou 
o úvere alebo s úverovými službami 
hromadného financovania v prípade zmlúv 
o úvere, alebo poskytovateľovi úverových 
služieb hromadného financovania 
v prípade úverových služieb hromadného 
financovania, okrem notárskych poplatkov; 
náklady na doplnkové služby súvisiace so 
zmluvou o úvere alebo s úverovými 
službami hromadného financovania, ktoré 
sa predávajú súčasne, sú takisto zahrnuté 
do celkových nákladov spotrebiteľa ; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. „predzmluvné informácie“ sú 
informácie, ktoré spotrebiteľ potrebuje na 
to, aby mohol porovnať rôzne ponuky 
úverov a informovane sa rozhodnúť o tom, 
či chce uzavrieť zmluvu o úvere alebo 
zmluvu o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania;

13. „predzmluvné informácie“ sú 
informácie, ktoré spotrebiteľ potrebuje na 
to, aby mohol pochopiť a porovnať rôzne 
ponuky úverov a informovane sa 
rozhodnúť o tom, či chce uzavrieť zmluvu 
o úvere alebo zmluvu o poskytovaní 
úverových služieb hromadného 
financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 21 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) veriteľ alebo poskytovateľ služieb 
hromadného financovania podporuje 
predaj tovaru alebo služieb, alebo 
dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ 
služieb využíva služby veriteľa alebo 
poskytovateľa služieb hromadného 
financovania v súvislosti s uzatvorením 
alebo prípravou zmluvy o dodaní 
konkrétneho tovaru alebo poskytnutí 
služieb, alebo zmluva o úvere alebo 
úverové služby hromadného financovania 
sú výslovne uvedené v zmluve o dodaní 
konkrétneho tovaru alebo poskytnutí 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22. „predčasné splatenie“ je úplné 
alebo čiastočné splnenie povinností 
spotrebiteľa podľa zmluvy o úvere alebo 
v rámci úverových služieb hromadného 
financovania;

22. „predčasné splatenie“ je úplné 
alebo čiastočné splnenie povinností 
spotrebiteľa podľa zmluvy o úvere alebo 
v rámci úverových služieb hromadného 
financovania pred dátumom konečnej 
platby dohodnutej v zmluve o úvere alebo 
vo vzťahu k úverovým službám 
hromadného financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 25
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

25. „dlhové poradenské služby“ sú 
prispôsobená pomoc technického, 
právneho alebo psychologického 
charakteru, ktorú poskytujú nezávislí 
profesionálni prevádzkovatelia v prospech 
spotrebiteľov, ktorí majú alebo môžu mať 
problémy splniť svoje finančné záväzky.

25. „dlhové poradenské služby“ sú 
prispôsobená pomoc technického, 
právneho alebo psychologického 
charakteru, ktorú poskytujú nezávislí 
profesionálni prevádzkovatelia, ktorí nie 
sú veritelia, sprostredkovatelia úverov, 
poskytovatelia úverových služieb 
hromadného financovania alebo 
správcovia úverov vymedzení v článku 3 
bode 8 smernice (EÚ) 2021/2167, 
v prospech spotrebiteľov, ktorí majú alebo 
môžu mať problémy splniť svoje finančné 
záväzky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby podmienky, 
ktoré treba splniť na účely poskytnutia 
úveru, nediskriminovali spotrebiteľov 
s oprávneným pobytom v Únii na základe 
ich štátnej príslušnosti, miesta pobytu ani 
zo žiadneho iného dôvodu uvedeného 
v článku 21 Charty základných práv 
Európskej únie v prípade, ak títo 
spotrebitelia v rámci Únie požiadajú 
o zmluvu o úvere alebo o úverových 
službách hromadného financovania, uzavrú 
takúto zmluvu alebo ju už uzavreli.

Členské štáty zabezpečia, aby podmienky, 
ktoré treba splniť na účely poskytnutia 
úveru, nediskriminovali spotrebiteľov 
s oprávneným pobytom v Únii na základe 
ich štátnej príslušnosti, miesta pobytu ani 
zo žiadneho iného dôvodu uvedeného 
v článku 21 Charty základných práv 
Európskej únie v prípade, ak títo 
spotrebitelia v rámci Únie požiadajú 
o zmluvu o úvere alebo o úverových 
službách hromadného financovania, uzavrú 
takúto zmluvu alebo ju už uzavreli. Táto 
zásada sa uplatňuje aj na doplnkové 
služby vrátane prípadných poistných 
zmlúv.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a:
Environmentálne udržateľné 

poskytovanie úverov
1.  Členské štáty zabezpečia, aby 
veritelia ako súčasť svojich portfólií 
ponúkali environmentálne udržateľné 
produkty v oblasti spotrebiteľských úverov 
za priaznivých podmienok pre 
spotrebiteľov.
2. Európsky orgán pre bankovníctvo 
(EBA) vykoná prieskum environmentálne 
udržateľných úverových produktov 
ponúkaných na predaj v celej Únii. Na 
tomto základe EBA spolu so 
zainteresovanými stranami z odvetvia a 
zástupcami spotrebiteľov vypracuje celý 
rad štandardizovaných environmentálne 
udržateľných produktov v oblasti 
spotrebiteľských úverov.
3. Veritelia vypracujú osobitné 
podrobnosti o svojich environmentálne 
udržateľných úverových politikách a 
postupoch týkajúcich sa poskytovania a 
monitorovania takýchto úverových 
produktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2005/29/ES, členské štáty vyžadujú, aby 
akákoľvek reklamná a marketingová 

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2005/29/ES, členské štáty vyžadujú, aby 
akákoľvek reklamná a marketingová 
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komunikácia týkajúca sa zmlúv o úvere 
alebo úverových služieb hromadného 
financovania bola čestná, jasná a nebola 
klamlivá. Zakázané sú formulácie 
v reklamnej a marketingovej komunikácii, 
ktoré môžu vytvárať falošné očakávania 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o dostupnosť 
úveru alebo s ním spojené náklady.

komunikácia týkajúca sa zmlúv o úvere 
alebo úverových služieb hromadného 
financovania bola čestná, jasná a nebola 
klamlivá. Zakázané sú formulácie 
v reklamnej a marketingovej komunikácii, 
ktoré môžu vytvárať falošné očakávania 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o dostupnosť 
úveru alebo s ním spojené náklady, alebo – 
prípadne – pokiaľ ide o celkovú sumu, 
ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť.

Reklama zmlúv o úvere nesmie byť 
personalizovaná. Môžu sa propagovať len 
štandardizované ponuky, a to bez toho, 
aby sa použili údaje týkajúce sa 
používateľa s cieľom prispôsobiť ich 
konkrétnemu času, okolnostiam alebo 
situácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú, aby reklama na 
zmluvy o úvere alebo úverové služby 
hromadného financovania, v ktorej sa 
uvádza úroková sadzba alebo akékoľvek 
číselné údaje súvisiace s nákladmi 
spotrebiteľa spojenými s úverom, 
obsahovala štandardné informácie v súlade 
s týmto článkom.

Členské štáty vyžadujú, aby reklama na 
zmluvy o úvere alebo úverové služby 
hromadného financovania obsahovala 
štandardné informácie v súlade s týmto 
článkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípady, 
keď sa vo vnútroštátnom práve vyžaduje 
uvedenie ročnej percentuálnej miery 
nákladov v reklame týkajúcej sa zmlúv 
o úvere alebo úverových služieb 
hromadného financovania, v ktorej sa 
neuvádza úroková sadzba ani žiadne 
číselné údaje súvisiace s akýmikoľvek 
nákladmi spotrebiteľa spojenými 
s úverom v zmysle prvého pododseku.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) zreteľné, jasne viditeľné 
upozornenie, aby si spotrebitelia 
uvedomili, že pôžička stojí peniaze, a to 
pomocou slov „upozornenie: požičať si 
peniaze stojí peniaze.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fb) v prípade bezúročného 
spotrebiteľského úveru alebo úveru s 
akciovou nulovou úrokovou sadzbou 
počas určitého obdobia trvania úveru 
akékoľvek sankčné poplatky splatné 
počas tohto obdobia, ak sa platby 
neuskutočnia včas, a akékoľvek zmeny 
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úrokovej sadzby po skončení bezúročného 
obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fc) informácie o možných dôsledkoch 
zmeškaných platieb vrátane akýchkoľvek 
úrokov alebo poplatkov vzťahujúcich sa 
na oneskorené platby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty týkajúce sa prijatia a v 
prípade potreby zmeny regulačných 
technických predpisov s cieľom stanoviť 
presné znenie, prezentáciu a formát 
upozornenia uvedeného v tomto článku 
prvom pododseku písm. fa). Uvedené 
regulačné technické predpisy sa prijmú v 
súlade s článkami 10 až 14 nariadenia 
(EÚ) č. 1093/2010.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) 
vypracuje návrh regulačných technických 
predpisov stanovujúcich presné znenie, 
prezentáciu a formát upozornenia 
uvedeného v prvom pododseku písm. fa), 
ktorý predloží Komisii do [vloží sa dátum]. 
EBA preskúma a v prípade potreby 
vypracuje ďalší návrh regulačných 
technických predpisov, ktorý predloží 
Komisii po prvýkrát do [vloží sa dátum] a 
potom každé dva roky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vo všetkých ostatných prípadoch sa 
informácie uvedené v prvom pododseku 
písm. c), f) a fc) uvádzajú zreteľne a vo 
väčšom formáte ako všetky ostatné 
informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty týkajúce sa prijatia a v 
prípade potreby zmeny regulačných 
technických predpisov s cieľom stanoviť 
podrobnosti týkajúce sa obsahu, formátu 
a prezentácie štandardných informácií, 
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ktoré sa majú začleniť do reklamy podľa 
tohto článku. Uvedené regulačné 
technické predpisy sa prijmú v súlade s 
článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) 
č. 1093/2010.
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) 
vypracuje návrh regulačných technických 
predpisov stanovujúcich podrobnosti 
týkajúce sa obsahu, formátu a prezentácie 
štandardných informácií, ktoré sa majú 
začleniť do reklamy podľa tohto článku, a 
návrh predloží Komisii do [vloží sa 
dátum]. EBA preskúma a v prípade 
potreby vypracuje ďalší návrh 
regulačných technických predpisov 
stanovujúcich obsah, formát a 
prezentáciu štandardných informácií, 
ktoré sa majú začleniť do reklamy podľa 
tohto článku, a návrh predloží Komisii po 
prvýkrát do [vloží sa dátum] a potom 
každé dva roky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Pri reklame týkajúcej sa zmlúv o 
úvere sa nesmie používať profilovanie a 
reklama nesmie byť personalizovaná. 
Inzerovať sa môžu len štandardné 
ponuky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Členské štáty zakážu reklamu na 
produkty v oblasti spotrebiteľských 
úverov, ktorá:
a) nabáda nadmerne zadlžených 
spotrebiteľov, aby sa snažili získať úver;
b) zdôrazňuje jednoduchosť alebo 
rýchlosť, s akou je možné získať úver;
c) uvádza, že akcia je podmienená 
vzatím úveru;
d) špecifikuje, že nesplatené úverové 
zmluvy alebo registrované úvery v 
databázach majú malý alebo nemajú 
žiadny vplyv na posúdenie žiadosti o úver;
e) vyvoláva dojem, že vďaka 
úverovým zmluvám sa darí získať úspech, 
sociálne úspechy alebo osobitné 
zručnosti;
f) ponúka „odkladné lehoty“ pri 
splácaní úverových splátok dlhších ako tri 
mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú, aby veriteľ 
a prípadne sprostredkovateľ úverov či 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania poskytli 
spotrebiteľovi predzmluvné informácie 
potrebné na porovnanie rôznych ponúk, 
aby sa mohol spotrebiteľ informovane 
rozhodnúť, či chce uzavrieť zmluvu 
o úvere alebo využívať úverové služby 
hromadného financovania na základe 
úverových podmienok ponúkaných 

Členské štáty vyžadujú, aby veriteľ 
a prípadne sprostredkovateľ úverov či 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania poskytli 
spotrebiteľovi predzmluvné informácie 
potrebné na porovnanie rôznych ponúk, 
aby sa mohol spotrebiteľ informovane 
rozhodnúť, či chce uzavrieť zmluvu 
o úvere alebo využívať úverové služby 
hromadného financovania na základe 
úverových podmienok ponúkaných 
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veriteľom či poskytovateľom úverových 
služieb hromadného financovania 
a prípadne preferencií spotrebiteľa 
a informácií, ktoré poskytol. Tieto 
predzmluvné informácie sa spotrebiteľovi 
poskytnú aspoň jeden deň predtým, ako 
začne byť viazaný akoukoľvek zmluvou 
o úvere alebo jej ponukou, alebo 
akoukoľvek zmluvou o poskytovaní 
úverových služieb hromadného 
financovania alebo jej ponukou.

veriteľom či poskytovateľom úverových 
služieb hromadného financovania 
a prípadne preferencií spotrebiteľa 
a informácií, ktoré poskytol. Tieto 
predzmluvné informácie sa spotrebiteľovi 
poskytnú aspoň jeden deň predtým, ako 
začne byť viazaný akoukoľvek zmluvou 
o úvere alebo jej ponukou, alebo 
akoukoľvek zmluvou o poskytovaní 
úverových služieb hromadného 
financovania alebo jej ponukou vrátane 
prípadov, keď sa použijú prostriedky 
diaľkovej komunikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú, aby v prípade, že 
sa predzmluvné informácie uvedené 
v prvom pododseku spotrebiteľovi 
poskytnú menej než jeden deň predtým, 
ako začne byť viazaný zmluvou o úvere 
alebo jej ponukou, alebo akoukoľvek 
zmluvou o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania alebo jej 
ponukou, veriteľ a prípadne 
sprostredkovateľ úverov či poskytovateľ 
úverových služieb hromadného 
financovania spotrebiteľovi na papieri 
alebo na inom trvanlivom nosiči poslal 
pripomenutie, že spotrebiteľ má podľa 
článku 26 možnosť odstúpiť od zmluvy 
o úvere alebo úverových služieb 
hromadného financovania, a oznámil mu 
v ňom, ako má v prípade tohto odstúpenia 
postupovať. Toto pripomenutie sa 
spotrebiteľovi poskytne najneskôr jeden 
deň po uzavretí zmluvy o úvere, zmluvy 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania alebo po prijatí 

Členské štáty vyžadujú, aby veriteľ 
a prípadne sprostredkovateľ úverov či 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania spotrebiteľovi 
na papieri alebo na inom trvanlivom nosiči 
poslal pripomenutie, že spotrebiteľ má 
podľa článku 26 možnosť odstúpiť od 
zmluvy o úvere alebo úverových služieb 
hromadného financovania, a oznámil mu 
v ňom, ako má v prípade tohto odstúpenia 
postupovať. Toto pripomenutie sa 
spotrebiteľovi poskytne najneskôr jeden 
deň po uzavretí zmluvy o úvere, zmluvy 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania alebo po prijatí 
ponuky úveru.
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ponuky úveru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Predzmluvné informácie uvedené 
v odseku 1 sa spotrebiteľovi poskytnú na 
papieri alebo inom trvanlivom nosiči 
prostredníctvom tlačiva pre štandardné 
európske informácie o spotrebiteľskom 
úvere uvedeného v prílohe I. Všetky 
informácie poskytnuté v tomto tlačive 
musia byť rovnako zreteľné. Požiadavky 
na veriteľa uvedené v tomto odseku 
a v článku 3 ods. 1 a 2 smernice 
2002/65/ES týkajúce sa poskytovania 
informácií sa považujú za splnené, ak 
veriteľ poskytol štandardné európske 
informácie o spotrebiteľskom úvere.

2. Predzmluvné informácie uvedené 
v odseku 1 sa spotrebiteľovi poskytnú na 
papieri alebo inom trvanlivom nosiči 
prostredníctvom tlačiva pre štandardné 
európske informácie o spotrebiteľskom 
úvere uvedeného v prílohe I. Všetky 
informácie poskytnuté v tomto tlačive 
musia byť rovnako zreteľné. Požiadavky 
na veriteľa uvedené v tomto odseku 
a v článku 3 ods. 1 a 2 smernice 
2002/65/ES týkajúce sa poskytovania 
informácií sa považujú za splnené, ak 
veriteľ poskytol štandardné európske 
informácie o spotrebiteľskom úvere. V 
procese poskytovania predzmluvných 
informácií sa osobitná pozornosť venuje 
potrebám osôb so zdravotným 
postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) upozornenie na dôsledky 
chýbajúcich alebo oneskorených platieb;

n) upozornenie a vysvetlenie, pokiaľ 
ide o dôsledky chýbajúcich alebo 
oneskorených platieb vrátane súvisiacich 
nákladov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – písmeno s

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

s) právo spotrebiteľa uvedené 
v odseku 8 dostať na vlastnú žiadosť 
a bezplatne vyhotovenie návrhu zmluvy 
o úvere alebo zmluvy o poskytovaní 
úverových služieb hromadného 
financovania, ak veriteľ v čase podania 
tejto žiadosti je ochotný so spotrebiteľom 
uzavrieť zmluvu o úvere alebo zmluvu 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania;

s) právo spotrebiteľa uvedené 
v odseku 8 dostať bezplatne vyhotovenie 
návrhu zmluvy o úvere alebo zmluvy 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania, ak veriteľ 
v čase podania tejto žiadosti je ochotný so 
spotrebiteľom uzavrieť zmluvu o úvere 
alebo zmluvu o poskytovaní úverových 
služieb hromadného financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zároveň s tlačivom pre štandardné 
európske informácie o spotrebiteľskom 
úvere veriteľ a prípadne sprostredkovateľ 
úverov alebo poskytovateľ úverových 
služieb hromadného financovania 
poskytne spotrebiteľovi tlačivo pre 
štandardný európsky prehľad 
spotrebiteľského úveru uvedené 
v prílohe II, ktoré obsahuje tieto 
predzmluvné informácie:

4. Tieto predzmluvné informácie by 
sa mali zreteľne uvádzať na začiatku 
tlačiva pre štandardné európske 
informácie o spotrebiteľskom úvere:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) náklady v prípade oneskorených 
platieb.

f) upozornenie a vysvetlenie, pokiaľ 
ide o dôsledky chýbajúcich alebo 
oneskorených platieb vrátane súvisiacich 
nákladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) informácie o práve na odstúpenie 
od zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie uvedené v tlačive pre 
štandardné európske informácie 
o spotrebiteľskom úvere a v tlačive pre 
štandardný európsky prehľad 
spotrebiteľského úveru sa zhodujú. Tieto 
tlačivá sú jasne čitateľné a zohľadňujú sa 
v nich technické obmedzenia nosiča, na 
ktorom sú zobrazené. Informácie sú 
zobrazené primeraným a vhodným 
spôsobom cez rôzne kanály.

Informácie uvedené v tlačive pre 
štandardné európske informácie 
o spotrebiteľskom úvere musia byť jasne 
čitateľné a musia zohľadňovať technické 
obmedzenia nosiča, na ktorom sú 
zobrazené. Informácie sú zobrazené 
primeraným a vhodným spôsobom cez 
rôzne kanály.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty týkajúce sa prijatia a v 
prípade potreby zmeny regulačných 
technických predpisov s cieľom stanoviť 
formát a prezentáciu tlačiva pre 
štandardné európske informácie 
o spotrebiteľskom úvere v súlade s 
článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 
1093/2010.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) 
vypracuje návrh regulačných technických 
predpisov stanovujúcich formát a 
prezentáciu tlačiva pre štandardné 
európske informácie o spotrebiteľskom 
úvere; návrh, ktorý do [vloží sa dátum] 
predloží Komisii sa následne každé dva 
roky preskúma.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky dodatočné informácie, ktoré veriteľ 
môže spotrebiteľovi poskytnúť, sa uvedú 
v samostatnom dokumente, ktorý sa môže 
priložiť k tlačivu pre štandardné európske 
informácie o spotrebiteľskom úvere alebo 
tlačivu pre štandardný európsky prehľad 
spotrebiteľského úveru.

Všetky dodatočné informácie, ktoré veriteľ 
môže spotrebiteľovi poskytnúť, sú jasne 
čitateľné a uvedú sa v samostatnom 
dokumente, ktorý sa môže priložiť 
k tlačivu pre štandardné európske 
informácie o spotrebiteľskom úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Odchylne od odseku 3 v prípade 
telefonickej komunikácie uvedenej 
v článku 3 ods. 3 smernice 2002/65/ES 
opis hlavných vlastností finančnej služby, 
ktorý sa má poskytnúť podľa článku 3 
ods. 3 písm. b) druhej zarážky uvedenej 
smernice, zahŕňa prinajmenšom prvky 
uvedené v odseku 3 písm. c), d), e), f) a i) 
tohto článku, ročnú percentuálnu mieru 
nákladov znázornenú pomocou 
reprezentatívneho príkladu a celkovú 
sumu, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak sa zmluva na žiadosť 
spotrebiteľa uzavrela s využitím 
prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý 

7. Ak sa zmluva na žiadosť 
spotrebiteľa uzavrela s využitím 
prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý 
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neumožňuje poskytnúť informácie v súlade 
s týmto článkom, veriteľ a prípadne 
sprostredkovateľ úverov alebo 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania poskytne 
spotrebiteľovi tlačivo pre štandardné 
európske informácie o spotrebiteľskom 
úvere a tlačivo pre štandardný európsky 
prehľad spotrebiteľského úveru ihneď po 
uzavretí zmluvy o úvere alebo zmluvy 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania.

neumožňuje poskytnúť informácie v súlade 
s týmto článkom, veriteľ a prípadne 
sprostredkovateľ úverov alebo 
poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania poskytne 
spotrebiteľovi tlačivo pre štandardné 
európske informácie o spotrebiteľskom 
úvere ihneď po uzavretí zmluvy o úvere 
alebo zmluvy o poskytovaní úverových 
služieb hromadného financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 7 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V každom prípade, ak sa zmluva na 
žiadosť spotrebiteľa uzavrela s využitím 
prostriedku diaľkovej komunikácie, 
zmluva a akýkoľvek iný dokument, ktorý 
sa s ňou poskytuje, sa spotrebiteľovi vždy 
poskytnú vo forme, ktorá umožňuje ich 
automatizované čítanie a právne 
posúdenie, aby sa posúdil ich súlad s 
touto smernicou, ako aj s právnymi 
predpismi Únie o nekalých zmluvných 
podmienkach a právnymi predpismi o 
ochrane osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Na základe žiadosti spotrebiteľa 8. Veriteľ a prípadne sprostredkovateľ 
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mu veriteľ a prípadne sprostredkovateľ 
úverov či poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania okrem tlačiva 
pre štandardné európske informácie 
o spotrebiteľskom úvere a tlačiva pre 
štandardný európsky prehľad 
spotrebiteľského úveru poskytne 
bezplatne vyhotovenie návrhu zmluvy 
o úvere alebo zmluvy o poskytovaní 
úverových služieb hromadného 
financovania, a to za predpokladu, že je 
veriteľ v čase podania tejto žiadosti 
ochotný so spotrebiteľom uzavrieť zmluvu 
o úvere alebo zmluvu o poskytovaní 
úverových služieb hromadného 
financovania.

úverov či poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania bezplatne 
poskytnú spotrebiteľovi okrem tlačiva pre 
štandardné európske informácie 
o spotrebiteľskom úvere vyhotovenie 
návrhu zmluvy o úvere alebo zmluvy 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania, a to za 
predpokladu, že je veriteľ v čase podania 
tejto žiadosti ochotný so spotrebiteľom 
uzavrieť zmluvu o úvere alebo zmluvu 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania. Poskytnutím 
ponuky úveru sa veriteľovi ukladá 
povinnosť zachovať svoje podmienky 
najmenej 14 dní odo dňa prijatia 
spotrebiteľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Tento článok sa nevzťahuje na 
dodávateľov tovaru ani poskytovateľov 
služieb, ktorí konajú ako 
sprostredkovatelia úverov v rámci svojej 
doplnkovej činnosti. Nie je tým dotknutá 
povinnosť veriteľa alebo prípadne 
sprostredkovateľa úveru alebo 
poskytovateľa úverových služieb 
hromadného financovania zabezpečiť, 
aby sa spotrebiteľovi poskytli 
predzmluvné informácie uvedené v tomto 
článku.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zároveň s tlačivom pre európske 
informácie o spotrebiteľskom úvere 
veriteľ a prípadne sprostredkovateľ úveru 
poskytne spotrebiteľovi tlačivo pre 
štandardný európsky prehľad 
spotrebiteľského úveru uvedené 
v prílohe II.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Informácie uvedené v tlačive pre 
európske informácie o spotrebiteľskom 
úvere a v tlačive pre štandardný prehľad 
spotrebiteľského úveru sa zhodujú. Tieto 
tlačivá sú jasne čitateľné a zohľadňujú sa 
v nich technické obmedzenia nosiča, na 
ktorom sú zobrazené. Informácie sú 
zobrazené primeraným a vhodným 
spôsobom cez rôzne kanály.

4. Informácie uvedené v tlačive pre 
európske informácie o spotrebiteľskom 
úvere sa zhodujú. Tieto tlačivá sú jasne 
čitateľné a zohľadňujú sa v nich technické 
obmedzenia nosiča, na ktorom sú 
zobrazené. Informácie sú zobrazené 
primeraným a vhodným spôsobom cez 
rôzne kanály.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na základe žiadosti spotrebiteľa mu 
veriteľ a prípadne sprostredkovateľ úverov 

6. Na základe žiadosti spotrebiteľa mu 
veriteľ a prípadne sprostredkovateľ úverov 
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okrem tlačiva pre európske informácie 
o spotrebiteľskom úvere a tlačiva pre 
štandardný európsky prehľad 
spotrebiteľského úveru poskytne 
bezplatne vyhotovenie návrhu zmluvy 
o úvere, a to za predpokladu, že veriteľ 
v čase podania tejto žiadosti je ochotný so 
spotrebiteľom uzavrieť zmluvu o úvere.

okrem tlačiva pre európske informácie 
o spotrebiteľskom úvere poskytne 
bezplatne vyhotovenie návrhu zmluvy 
o úvere, a to za predpokladu, že veriteľ 
v čase podania tejto žiadosti je ochotný so 
spotrebiteľom uzavrieť zmluvu o úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty si môžu upraviť 
požiadavku uvedenú v odseku 1 
z hľadiska spôsobu a rozsahu 
poskytovania vysvetlení s ohľadom na:

vypúšťa sa

a) okolnosti situácie, v ktorej sa úver 
ponúka;
b) osobu, ktorej sa úver ponúka;
c) povahu ponúkaného úveru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú, aby veritelia, 
sprostredkovatelia úverov a poskytovatelia 
úverových služieb hromadného 
financovania informovali spotrebiteľov 
v prípade, ak im predkladajú prispôsobenú 
ponuku na základe profilovania alebo 
iných druhov automatizovaného 

Členské štáty vyžadujú, aby veritelia, 
sprostredkovatelia úverov a poskytovatelia 
úverových služieb hromadného 
financovania získali súhlas spotrebiteľov a 
informovali ich v prípade, ak im 
predkladajú prispôsobenú ponuku na 
základe automatizovaného spracúvania 
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spracúvania osobných údajov. osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Žiadna takáto personalizovaná ponuka sa 
nesmie zakladať na iných informáciách 
ako na údajoch týkajúcich sa finančnej a 
hospodárskej situácie spotrebiteľa, ako sa 
stanovuje v článku 18 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty môžu veriteľom alebo 
poskytovateľom úverových služieb 
hromadného financovania povoliť, aby od 
spotrebiteľa požadovali, aby mal 
v súvislosti so zmluvou o úvere alebo 
s úverovými službami hromadného 
financovania uzavreté náležité poistenie, 
pričom sa zohľadnia otázky primeranosti. 
V takých prípadoch členské štáty 
zabezpečia, aby veriteľ alebo poskytovateľ 
úverových služieb hromadného 
financovania mal povinnosť akceptovať 
poistenie od iného poskytovateľa, ako je 
ním uprednostňovaný poskytovateľ, ak toto 
poistenie poskytuje úroveň záruk 
rovnocennú poisteniu, ktoré navrhol veriteľ 
alebo poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania, bez toho, aby sa 
zmenili podmienky úveru ponúkaného 

4. Členské štáty môžu veriteľom alebo 
poskytovateľom úverových služieb 
hromadného financovania povoliť, aby od 
spotrebiteľa požadovali, aby mal 
v súvislosti so zmluvou o úvere alebo 
s úverovými službami hromadného 
financovania uzavreté náležité poistenie, 
pričom sa zohľadnia otázky primeranosti. 
V takých prípadoch členské štáty 
zabezpečia, aby veriteľ alebo poskytovateľ 
úverových služieb hromadného 
financovania mal povinnosť akceptovať 
poistenie od iného poskytovateľa, ako je 
ním uprednostňovaný poskytovateľ, ak toto 
poistenie poskytuje úroveň záruk 
rovnocennú poisteniu, ktoré navrhol veriteľ 
alebo poskytovateľ úverových služieb 
hromadného financovania, bez toho, aby sa 
zmenili podmienky úveru ponúkaného 
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spotrebiteľovi. spotrebiteľovi. Za týchto okolností sa 
poistnou zmluvou nesmú ukladať 
obmedzujúce podmienky, čo musí platiť 
vždy, keď sú splnené osobitné požiadavky 
týkajúce sa už existujúcich zdravotných 
problémov (ako sú kritériá „práva na 
zabudnutie“ pre osoby, ktoré prežili 
rakovinu). Členské štáty zabezpečia, aby 
ľudia vyliečení z osobitných zdravotných 
problémov mali rovnaký prístup k 
poistkám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
veritelia, sprostredkovatelia úverov 
a poskytovatelia úverových služieb 
hromadného financovania nevyužívali 
štandardné možnosti na vyvodenie súhlasu 
spotrebiteľa s nákupom doplnkových 
služieb. Medzi štandardné možnosti patria 
vopred označené polia.

1. Členské štáty zakážu, aby veritelia, 
sprostredkovatelia úverov a poskytovatelia 
úverových služieb hromadného 
financovania využívali štandardné 
možnosti na vyvodenie súhlasu 
spotrebiteľa s nákupom produktov v 
oblasti spotrebiteľských úverov alebo 
doplnkových služieb. Medzi štandardné 
možnosti patria vopred označené polia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Súhlas spotrebiteľov s nákupom 
doplnkových služieb vyjadrený označením 
polí sa poskytuje jasným schvaľujúcim 
úkonom, ktorý je slobodne poskytnutým, 
osobitným, informovaným a jednoznačným 

2. Súhlas spotrebiteľov s nákupom 
produktov v oblasti spotrebiteľských 
úverov alebo doplnkových služieb 
vyjadrený označením polí sa poskytuje 
jasným schvaľujúcim úkonom, ktorý je 
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prejavom súhlasu spotrebiteľov s obsahom 
a podstatou týchto polí.

slobodne poskytnutým, osobitným, 
informovaným a jednoznačným prejavom 
súhlasu spotrebiteľov s obsahom 
a podstatou týchto polí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Mlčanie alebo nečinnosť sa 
nepovažujú za súhlas.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Potrebné údaje a informácie, ktoré sa 
používajú na posúdenie úverovej bonity, 
sa obmedzujú na:
a) najnovšie údaje o platobnom účte;
b) aktuálne údaje o všetkých 
neuhradených úveroch a akýchkoľvek 
nedoplatkoch;
c) údaje o príjmoch a dávkach;
d) údaje o pravidelných výdavkoch;
e) informácie o všetkých známych 
očakávaných zmenách v príjmoch počas 
trvania úveru (napríklad v dôsledku zmien 
týkajúcich sa zamestnanosti spotrebiteľa);
f)  informácie o všetkých známych 
očakávaných zmenách v súvislosti s 
výdavkami počas trvania úveru;
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g) ak je to relevantné, zloženie 
domácnosti dlžníka a prípadne platobné 
účty spolusignatára zmluvy o 
spotrebiteľskom úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Veritelia, sprostredkovatelia úverov alebo 
tretie strany konajúce v ich mene nesmú 
na účely posúdenia úverovej bonity 
požadovať, zhromažďovať ani spracúvať 
informácie o spotrebiteľoch alebo údaje, 
ktoré sa netýkajú údajov uvedených v 
tomto odseku pododseku 1a a v súlade s 
článkom 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
2016/679 (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov). Údaje o rasovom alebo 
etnickom pôvode, politických názoroch, 
náboženskom alebo filozofickom 
presvedčení alebo členstve v odboroch, 
údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje 
týkajúce sa sexuálneho života alebo 
sexuálnej orientácie fyzickej osoby sa 
nesmú spracúvať ani používať na 
posudzovanie úverovej bonity. Okrem 
toho sa toto posúdenie zakladá na 
dostatočných informáciách, aby sa 
primerane posúdil rozpočet domácnosti 
spotrebiteľa. Nesmie sa zakladať len na 
úverovej histórii spotrebiteľa (informácie 
o minulých nedoplatkoch a platobnej 
neschopnosti).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty týkajúce sa prijatia a v 
prípade potreby zmeny regulačných 
technických predpisov s cieľom stanoviť 
obmedzenia údajov, ktoré sa majú 
posúdiť podľa tohto článku odseku 2. 
Uvedené regulačné technické predpisy sa 
prijmú v súlade s článkami 10 až 14 
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) 
vypracuje návrh regulačných technických 
predpisov stanovujúcich obmedzenia 
údajov, ktoré sa majú posúdiť podľa 
tohto článku odseku 2, a návrh predloží 
Komisii do [vloží sa dátum]. EBA 
preskúma a v prípade potreby vypracuje 
ďalší návrh regulačných technických 
predpisov s cieľom stanoviť formát, 
prezentáciu a obmedzenia údajov, ktoré sa 
majú posúdiť podľa tohto článku odseku 
2, a návrh predloží Komisii po prvýkrát do 
[vloží sa dátum] a potom každé dva roky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušná okolnosť sa riadne 
zdokumentuje veriteľom alebo 
poskytovateľom úverových služieb 
hromadného financovania a zahŕňa 
posúdenie platobnej schopnosti 
spotrebiteľa. Spotrebiteľovi sa predloží 
realistický plán splácania.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 4 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby veritelia 
alebo poskytovatelia služieb hromadného 
financovania niesli v prípade porušenia 
uvedených ustanovení zodpovednosť a 
podliehali primeraným sankciám. 
Spotrebitelia majú prístup k primeraným 
a účinným prostriedkom nápravy vrátane 
náhrady škody, ktorú utrpeli. Týmito 
prostriedkami nápravy nie je dotknuté 
uplatňovanie iných prostriedkov nápravy, 
ktoré majú spotrebitelia k dispozícii podľa 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak sa v rámci posúdenia úverovej 
bonity využíva profilovanie alebo iné 
automatizované spracúvanie osobných 
údajov, členské štáty zabezpečia, aby mal 
spotrebiteľ právo:

6. Ak sa v rámci posúdenia úverovej 
bonity využíva profilovanie alebo iné 
automatizované alebo poloautomatizované 
spracúvanie osobných údajov, členské štáty 
zabezpečia, aby veriteľ alebo poskytovateľ 
služieb hromadného financovania 
informoval spotrebiteľa o tejto 
skutočnosti a o tom, že spotrebiteľ má 
právo:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) požiadať veriteľa alebo 
poskytovateľa úverových služieb 
hromadného financovania o jasné 
vysvetlenie posúdenia úverovej bonity 
vrátane logiky a rizík v súvislosti 
s automatizovaným spracúvaním 
osobných údajov a ich významu a účinku 
vo vzťahu k rozhodnutiu, a dosiahnuť 
takéto vysvetlenie;

b) požiadať veriteľa alebo 
poskytovateľa úverových služieb 
hromadného financovania o jasné 
vysvetlenie posúdenia úverovej bonity 
prispôsobené individuálnym okolnostiam 
spotrebiteľa a dosiahnuť takéto 
vysvetlenie, a to aj pokiaľ ide o:

i) logiku a riziká v súvislosti 
s automatizovaným spracúvaním 
osobných údajov a ich význam a účinok 
vo vzťahu k rozhodnutiu;  
ii) kategórie údajov spracúvaných v rámci 
posúdenia a spôsob váženia každej 
kategórie v rozhodnutí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 6 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) dostať vysvetlenie, pokiaľ ide o 
postup napadnutia rozhodnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade zamietnutia žiadosti o úver mal 
veriteľ alebo poskytovateľ úverových 
služieb hromadného financovania 
povinnosť spotrebiteľa bezodkladne 
informovať o tomto zamietnutí a prípadne 
o skutočnosti, že posúdenie úverovej 
bonity je založené na automatizovanom 
spracúvaní údajov.

7. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade zamietnutia žiadosti o úver mal 
veriteľ alebo poskytovateľ úverových 
služieb hromadného financovania 
povinnosť spotrebiteľa bezodkladne 
informovať o tomto zamietnutí 
a poskytnúť odôvodnenie zamietnutia na 
papieri alebo na inom trvanlivom nosiči. 
Veriteľ alebo poskytovateľ úverových 
služieb hromadného financovania sú v 
príslušných prípadoch povinní 
bezodkladne informovať spotrebiteľa o 
skutočnosti, že posúdenie úverovej bonity 
je založené na automatizovanom 
spracúvaní údajov, ako aj mu poskytnúť 
informácie o práve spotrebiteľa na 
ľudský zásah a o postupe napadnutia 
rozhodnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Členské štáty, ktorých právne 
predpisy ukladajú veriteľom alebo 
poskytovateľom úverových služieb 
hromadného financovania povinnosť 
posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa na 
základe nahliadnutia do príslušnej 
databázy, si môžu túto požiadavku 
zachovať.

9. Členské štáty, ktorých právne 
predpisy ukladajú veriteľom alebo 
poskytovateľom úverových služieb 
hromadného financovania povinnosť 
posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa na 
základe nahliadnutia do príslušnej 
databázy, si môžu túto požiadavku 
zachovať. Posúdenie sa však zakladá na 
dostatočných informáciách, aby sa 
primerane posúdil rozpočet domácnosti 
spotrebiteľa. Nesmie sa zakladať len na 
úverovej histórii spotrebiteľa (informácie 
o minulých nedoplatkoch a platobnej 
neschopnosti).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. V prípade zmlúv o úvere na dobu 
neurčitú alebo zmlúv o poskytovaní 
úverových služieb hromadného 
financovania veriteľ alebo poskytovateľ 
úverových služieb hromadného 
financovania posudzuje relevantnosť 
počiatočného posúdenia úverovej bonity 
aspoň každé dva roky. Zodpovedajúcim 
spôsobom sa vykonajú náležité úpravy 
splátkového kalendára. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Databázy, na ktoré sa odkazuje 
v odseku 1, obsahujú aspoň informácie 
o omeškaní spotrebiteľa s platbou.

3. Databázy, na ktoré sa odkazuje 
v odseku 1, obsahujú len informácie 
o všetkých omeškaniach spotrebiteľa pri 
splácaní úveru, povahe príslušného úveru 
a totožnosti veriteľa. Poskytovatelia 
databáz nezhromažďujú žiadne iné 
informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Príslušné vnútroštátne orgány 
vykonávajú pravidelné audity procesov a 
informácií obsiahnutých v databázach 
používaných na ich území, s cieľom 
posúdiť ich súlad s touto smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
zavedené účinné postupy podávania 
sťažností a mechanizmy mimosúdneho 
riešenia sporov s cieľom uľahčiť výzvy, s 
ktorými sa stretávajú spotrebitelia, pokiaľ 
ide o fungovanie a obsah databáz 
používaných na ich území, vrátane výziev 
týkajúcich sa výsledkov vyhľadávania v 
databáze.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4c. Poskytovatelia databáz musia mať 
zavedené postupy na zabezpečenie toho, 
aby informácie obsiahnuté v ich 
databázach boli aktuálne a presné. 
Členské štáty zabezpečia, aby boli 
spotrebitelia informovaní do tridsiatich 
dní od registrácie o akýchkoľvek 
negatívnych úverových údajoch v 
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databáze, pričom ich informujú o 
možnosti uplatniť v súlade s nariadením 
(EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) svoje právo na prístup, 
opravu, vymazanie a námietku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia povinnosť, 
aby boli zmluvy o úvere alebo zmluvy 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania vypracované na 
papieri alebo na inom trvanlivom nosiči 
a aby všetky zmluvné strany dostali kópiu 
zmluvy o úvere alebo zmluvy 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania.

1. Členské štáty stanovia povinnosť, 
aby boli zmluvy o úvere alebo zmluvy 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania vypracované na 
papieri alebo na inom trvanlivom nosiči 
a aby všetky zmluvné strany dostali kópiu 
zmluvy o úvere alebo zmluvy 
o poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania. Osobitná 
pozornosť, pokiaľ ide o nosič, na ktorom 
sa dohoda poskytuje, sa venuje dohodám 
poskytovaným osobám so zdravotným 
postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) informácie o novej referenčnej 
úrokovej sadzbe sú dostupné aj 
v priestoroch veriteľa alebo poskytovateľa 
úverových služieb hromadného 
financovania.

d) informácie o novej referenčnej 
úrokovej sadzbe sú dostupné aj 
v priestoroch a na webových stránkach 
veriteľa alebo poskytovateľa úverových 
služieb hromadného financovania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade poskytnutia úveru vo 
forme povoleného prečerpania členské 
štáty vyžadujú, aby veriteľ počas celej 
dĺžky trvania zmluvy o úvere spotrebiteľa 
pravidelne informoval prostredníctvom 
výpisu z účtu na papieri alebo na inom 
trvanlivom nosiči, ktorý obsahuje tieto 
prvky:

1. V prípade poskytnutia úveru vo 
forme povoleného prečerpania členské 
štáty vyžadujú, aby veriteľ počas celej 
dĺžky trvania zmluvy o úvere spotrebiteľa 
informoval aspoň jedenkrát za mesiac 
prostredníctvom výpisu z účtu na papieri 
alebo na inom trvanlivom nosiči, ktorý 
obsahuje tieto prvky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade poskytnutia úveru vo forme 
povoleného prečerpania členské štáty 
vyžadujú, aby veriteľ informoval 
spotrebiteľa na papieri alebo na inom 
trvanlivom nosiči o zvýšeniach úrokovej 
sadzby úveru alebo akýchkoľvek iných 
splatných poplatkov, ešte než daná zmena 
nadobudne účinnosť.

V prípade poskytnutia úveru vo forme 
povoleného prečerpania členské štáty 
vyžadujú, aby veriteľ informoval 
spotrebiteľa na papieri alebo na inom 
trvanlivom nosiči o zvýšeniach úrokovej 
sadzby úveru alebo akýchkoľvek iných 
splatných poplatkov, a to prinajmenšom 
dva pracovné dni predtým ako daná zmena 
nadobudne účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade výrazného prekročenia, ktoré 
trvá viac ako jeden mesiac, členské štáty 
vyžadujú. aby veriteľ bezodkladne 
informoval spotrebiteľa na papieri alebo na 
inom trvanlivom nosiči o všetkých týchto 
prvkoch:

V prípade prekročenia, ktoré trvá viac ako 
dva týždne, členské štáty vyžadujú. aby 
veriteľ bezodkladne informoval 
spotrebiteľa na papieri alebo na inom 
trvanlivom nosiči o všetkých týchto 
prvkoch:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho v prípade pravidelného 
prekračovania ponúkne veriteľ 
spotrebiteľovi poradenské služby, ak sú 
k dispozícii, alebo nasmeruje spotrebiteľov 
na dlhové poradenské služby.

Okrem toho v prípade pravidelného 
prekračovania ponúkne veriteľ 
spotrebiteľovi bezplatné poradenské 
služby, ak sú k dispozícii, alebo nasmeruje 
spotrebiteľov na dlhové poradenské služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Žiadne poplatky účtované za 
prekročenie nesmú presiahnuť 0,5 % 
sumy prekročenia. Veritelia zabezpečia, 
aby bol spotrebiteľ informovaný o týchto 
poplatkoch v súlade so všetkými 
príslušnými ustanoveniami tejto smernice. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právo na odstúpenie od zmluvy uvedené v 
prvom pododseku v každom prípade 
zaniká tri roky a 14 kalendárnych dní po 
uzavretí zmluvy o úvere alebo zmluvy o 
poskytovaní úverových služieb 
hromadného financovania. Toto právo na 
odstúpenie od zmluvy nezaniká, ak 
spotrebiteľ nebol vôbec informovaný o 
svojom práve na odstúpenie od zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby bol výpočet 
náhrady splatnej veriteľovi transparentný 
a pre spotrebiteľov zrozumiteľný už 
v predzmluvnej fáze a v každom prípade 
počas plnenia zmluvy o úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh smernice
Článok 30 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ročná percentuálna miera nákladov 
zohľadňuje aj náklady a poplatky za 
akékoľvek dodatočné poistenie alebo iné 
finančné produkty, ktoré sa predávajú s 
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úverovým produktom a ktoré sa 
odporúčajú na predaj s úverovým 
produktom alebo sa s ním ponúkajú na 
predaj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh smernice
Článok 31 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úrokové sadzby, ktoré sa vzťahujú 
na zmluvy o úvere alebo úrokové služby 
hromadného financovania;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh smernice
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu zaviesť 
dodatočnú hornú hranicu pre revolvingové 
úverové nástroje.

2. Členské štáty môžu zaviesť 
dodatočnú hornú hranicu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh smernice
Článok 31 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty môžu zaviesť zákazy 
alebo obmedzenia týkajúce sa osobitných 
platieb alebo poplatkov uplatňovaných 
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veriteľmi v ich členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh smernice
Článok 35 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty od veriteľov 
požadujú, aby mali vhodné politiky 
a postupy na to, aby sa mohli v náležitých 
prípadoch vynasnažiť primerane upraviť 
podmienky splácania pred začatím 
vymáhacieho konania. V rámci takejto 
úpravy podmienok splácania sa okrem 
iných prvkov zohľadnia okolnosti 
spotrebiteľa a môžu sa okrem iného 
použiť tieto možnosti:

1. Členské štáty od veriteľov 
požadujú, aby primerane upravili 
podmienky splácania pred začatím 
vymáhacieho konania alebo pred 
postúpením úveru tretím stranám. 
V rámci takejto úpravy podmienok 
splácania sa okrem iných prvkov zohľadnia 
okolnosti spotrebiteľa a použije sa aspoň 
jedna z týchto možností:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh smernice
Článok 35 – odsek 1 – písmeno b – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) zmenu úrokovej sadzby; iv) zníženie úrokovej sadzby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh smernice
Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zoznam potenciálnych opatrení vypúšťa sa
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v odseku 1 písm. b) nemá vplyv na 
pravidlá stanovené vo vnútroštátnom 
práve, pričom sa od členských štátov 
nevyžaduje, aby všetky tieto opatrenia 
stanovili vo vnútroštátnom práve.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh smernice
Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu vyžadovať, aby 
v prípade, keď veriteľ môže spotrebiteľovi 
v súvislosti s omeškaním stanoviť a uložiť 
poplatky, tieto poplatky neboli vyššie, ako 
je nevyhnutné na náhradu nákladov, ktoré 
veriteľovi vznikli v dôsledku takéhoto 
omeškania.

3. Členské štáty vyžadujú, aby 
v prípade, keď veriteľ môže spotrebiteľovi 
v súvislosti s omeškaním stanoviť a uložiť 
poplatky, tieto poplatky neboli vyššie, ako 
je nevyhnutné na náhradu nákladov, ktoré 
veriteľovi vznikli v dôsledku takéhoto 
omeškania. Členské štáty zavedú hornú 
hranicu takýchto poplatkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh smernice
Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty môžu veriteľom 
umožniť, aby spotrebiteľovi v prípade 
omeškania ukladali dodatočné poplatky. 
V takomto prípade členské štáty zavedú 
hornú hranicu takýchto poplatkov.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 102

Návrh smernice
Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spotrebiteľom sprístupnili dlhové 
poradenské služby.

Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spotrebiteľom sprístupnili dlhové 
poradenské služby. Tieto dlhové 
poradenské služby musia byť nezávislé a 
musia sa poskytovať spotrebiteľovi 
bezplatne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh smernice
Článok 36 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od organizácií alebo jednotlivcov, ktorí 
poskytujú tieto dlhové poradenské služby, 
sa vyžaduje, aby sa zaregistrovali 
prostredníctvom jednoduchého postupu u 
príslušného vnútroštátneho orgánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh smernice
Článok 36 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty týkajúce sa prijatia a v 
prípade potreby zmeny regulačných 
technických predpisov s cieľom stanoviť 
postupy, ktoré majú dlhoví poradcovia 
použiť podľa tohto článku odseku 1, s 
cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia mali 
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prístup k veľmi kvalitnej dlhovej službe. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh smernice
Článok 36 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) 
vypracuje návrh regulačných technických 
predpisov stanovujúcich postupy, ktoré 
majú dlhoví poradcovia použiť podľa 
tohto článku odseku 1, s cieľom 
zabezpečiť, aby spotrebitelia mali prístup 
k veľmi kvalitnej dlhovej službe, a návrh 
predloží Komisii do [vloží sa dátum]. EBA 
preskúma a v prípade potreby vypracuje 
ďalší návrh regulačných technických 
predpisov, ktorý predloží Komisii po 
prvýkrát do [vloží sa dátum] a potom 
každé dva roky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh smernice
Článok 36 – odsek 1 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty týkajúce sa prijatia a v 
prípade potreby zmeny regulačných 
technických predpisov s cieľom stanoviť 
minimálne požiadavky na kvalifikáciu, 
ktorú by dlhoví poradcovia mali mať, aby 
sa zabezpečilo, aby spotrebitelia mali 
prístup k veľmi kvalitnej dlhovej službe. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107

Návrh smernice
Článok 36 – odsek 1 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) 
vypracuje návrh regulačných technických 
predpisov stanovujúcich minimálnu 
kvalifikáciu dlhových poradcov, s cieľom 
zabezpečiť, aby spotrebitelia mali prístup 
k veľmi kvalitnej dlhovej službe, a návrh 
predloží Komisii do [vloží sa dátum]. EBA 
preskúma a v prípade potreby vypracuje 
ďalší návrh regulačných technických 
predpisov, ktorý predloží Komisii po 
prvýkrát do [vloží sa dátum] a potom 
každé dva roky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh smernice
Článok 36 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 36a
Vymáhanie dlhov

Členské štáty prijmú zoznam opatrení, 
ktoré vymáhači dlhov nesmú použiť pri 
styku so spotrebiteľmi v súvislosti s 
procesom vymáhania dlhov. Tieto 
praktiky predstavujú obťažovanie a sú 
spojené s odrádzajúcimi pokutami 
a obvineniami z trestných činov, a to 
v závislosti od jednotlivých praktík. Tento 
zoznam okrem iného obsahuje:
a) zavádzanie spotrebiteľa, a to aj 
prostredníctvom nevhodných právnych 
hrozieb alebo poskytovania zavádzajúcich 
informácií;
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b) zasielanie nadmerného počtu 
upomienok, telefonických alebo iných 
upomienok; vrátane automatických správ 
a správ generovaných akoukoľvek 
technológiou prevádzkovanou bez zásahu 
človeka;
c) neodpočítanie predchádzajúcich 
platieb z požadovanej sumy;
d) zasielanie stigmatizujúcej alebo 
zastrašujúcej komunikácie;
e) kontaktovanie iných osôb, ako je 
spotrebiteľ, vrátane jeho príbuzných, 
priateľov, susedov a kolegov;
f) kontaktovanie spotrebiteľov 
v nevhodnom čase alebo na nevhodnom 
mieste, a to aj počas pracovného času 
a na pracovisku;
g) účtovanie poplatkov a pokút 
spotrebiteľom, ktoré presahujú náklady 
priamo spojené so správou dlhu. 
Telefonické hovory správcov úverov 
spotrebiteľovi sa systematicky 
zaznamenávajú na základe 
predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh smernice
Článok 39 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto informácie majú formu formálneho 
oznámenia, ktoré sa poskytne najneskôr 
do siedmich dní po uzavretí zmluvy, 
ktorou sa formalizuje postúpenie. 
Oznámenie sa poskytuje písomne a 
jasným a zrozumiteľným spôsobom sa v 
ňom uvádzajú všetky relevantné 
informácie vrátane: 
i) totožnosti a adresy postupcu; 



PR\1238734SK.docx 63/69 PE696.560v01-00

SK

ii) totožnosti a adresy postupníka; 
iii) – v uplatniteľnom prípade – totožnosti 
a adresy správcu úveru;
iv) právneho základu dlhu vrátane 
možnosti prístupu ku všetkým 
dokumentom, ktoré odôvodňujú splatnú 
sumu (zmluva, harmonogram amortizácie 
atď.); 
v) rozpisu splatnej sumy vo forme salda 
bežného účtu (s celkovou splatnou sumou 
vrátane istiny, úrokov, pokút a vedľajších 
výdavkov); 
vi) podmienok splatenia dlhu; 
vii) – v uplatniteľnom prípade – kúpnej 
ceny a informácií o práve spotrebiteľa na 
spätné odkúpenie;
viii) príslušného orgánu dohľadu a 
informácií o tom, ako sa má postupovať v 
prípade sťažností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh smernice
Článok 46 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia najneskôr v roku 2024 
posúdi, či je nariadenie potrebné na 
zabezpečenie dostatočnej ochrany 
spotrebiteľov, ktorí si vypožičiavajú a 
investujú prostredníctvom platforiem 
hromadného financovania, ako sa 
vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. d) 
nariadenia (EÚ) 2020/1503, ak platforma 
nekoná ako veriteľ alebo 
sprostredkovateľ úverov, ale uľahčuje 
poskytovanie úverov medzi spotrebiteľmi 
konajúcimi ako veritelia a spotrebiteľmi 
konajúcimi ako vlastníci projektov, ako sa 
vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. h) 
nariadenia (EÚ) 2020/1503.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh smernice
Článok 46 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia predloží správu 
o výsledkoch hodnotenia a posúdenia 
uvedených v odsekoch 1 a 2 Európskemu 
parlamentu a Rade a v prípade potreby 
k nej pripojí legislatívny návrh.

3. Komisia predloží správu 
o výsledkoch hodnotenia a posúdenia 
Európskemu parlamentu a Rade 
a v prípade potreby k nej pripojí 
legislatívny návrh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh smernice
Príloha II 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súčasná smernica o spotrebiteľských úveroch pochádza z roku 2008 a odvtedy sa trh s 
úverovými produktmi výrazne zmenil. Digitalizácia viedla k zvýšenej dostupnosti úverov pre 
spotrebiteľov a možnosti získať úver len niekoľkými kliknutiami na počítači.  Pandémia 
COVID-19 urýchlila dostupnosť produktov a služieb online vrátane úverových produktov. 
Zároveň spôsobila, že mnohí Európania a ich rodiny čelia finančným ťažkostiam. Zvýšila sa 
potreba spotrebiteľských úverov a finančné inštitúcie sa museli prispôsobiť zvýšenému počtu 
spotrebiteľov, ktorí čelia ťažkostiam pri splácaní existujúcich úverov. 

V tejto súvislosti spravodajkyňa víta návrh Komisie týkajúci sa smernice o spotrebiteľských 
úveroch (smernica).  Táto revízia by mala viesť k účinným a nadčasovým právnym predpisom 
pripraveným lepšie informovať a chrániť spotrebiteľov a vytvoriť predvídateľnejšie prostredie 
pre európskych veriteľov.

Rozsah pôsobnosti
Spravodajkyňa víta skutočnosť, že návrh Komisie zahŕňa rozšírenie rozsahu pôsobnosti. 
Digitalizácia viedla k zvýšenej dostupnosti úverových produktov, ale aj k zvýšenému 
množstvu nových úverových produktov, ktoré ešte nepatria do rozsahu pôsobnosti súčasnej 
smernice. Spravodajkyňa preto víta návrhy, ktoré Komisia predložila, a má niekoľko návrhov 
na doplnenie rozsahu pôsobnosti. Tento návrh správy obsahuje rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
na zmluvy o nájme a lízingové zmluvy vrátane lízingových zmlúv bez kúpnej opcie. Zmluvy 
bez kúpnej opcie často viedli spotrebiteľov k nadmernej spotrebe a k zaplateniu celkovej 
sumy, ktorá presahovala hodnotu prenajatého produktu.

Služby hromadného financovania sú dobrým príkladom nového typu produktov 
prezentovaných na úverovom trhu. S cieľom pokryť budúce služby podobného charakteru 
spravodajkyňa navrhuje zahrnúť do rozsahu pôsobnosti aj možné budúce úverové služby. 
Spravodajkyňa sa však domnieva, že návrh Komisie dostatočne nerieši otázku hromadného 
financovania založeného na partnerskom požičiavaní. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby 
hromadné financovanie založené na partnerskom požičiavaní nepatrilo do súčasného rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice. Komisia urýchlene posúdi, či je nariadenie potrebné na 
zabezpečenie dostatočnej ochrany fyzických osôb, ktoré si vypožičiavajú a investujú 
prostredníctvom platforiem hromadného financovania, ak platforma nekoná ako veriteľ alebo 
sprostredkovateľ úverov, ale uľahčuje poskytovanie úverov medzi spotrebiteľmi konajúcimi 
ako veritelia mimo svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania a 
spotrebiteľmi konajúcimi ako vlastníci projektov. Pri každej budúcej revízii sa musia upraviť 
pravidlá a ochrana spotrebiteľa – dlžníka ako slabšej strany, ale určitá úroveň ochrany je 
potrebná aj pre spotrebiteľa – veriteľa. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby Komisia túto 
smernicu komplexne zrevidovala najneskôr v roku 2024 s osobitným zameraním na hromadné 
financovanie založené na partnerskom požičiavaní.

Reklama
Úverové produkty môžu byť komplexné a reklama týchto produktov by sa preto mala prísne 
regulovať, aby sa zabránilo (neúmyselnému) zavádzaniu spotrebiteľov. Spravodajkyňa 
navrhuje zákaz personalizovanej reklamy a povinnosť prezentovať len štandardizované 
ponuky. Okrem toho by sa požiadavky na reklamu mali rozšíriť o informácie o dôsledkoch 
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zmeškaných platieb a/alebo nákladoch, ktoré s nimi súvisia. Napokon, členské štáty by mali 
zakázať klamlivú reklamu, ktorá podceňuje dôsledky úveru, ktorá by mohla viesť k 
nadmernému zadlženiu a ktorá sa zameriava na jednoduchosť získania úveru.

Predzmluvné informácie
Informovanie spotrebiteľov pred získaním úveru je mimoriadne dôležité. Spravodajkyňa preto 
navrhuje, aby sa tieto informácie poskytovali čo najjasnejšie, ale aby sa nepreťažovali. Na 
tento účel navrhuje nezaviesť ďalší formulár pre spotrebiteľov, ale prepracovať súčasné 
tlačivo pre štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere a doplniť informácie o 
zmeškaných platbách a práve na odstúpenie od zmluvy.

Posúdenie úverovej bonity
Účinné posúdenie úverovej bonity chráni veriteľov pred nesplácaním úverov a chráni 
spotrebiteľov pred nadmernou zadlženosťou. Posúdenie úverovej bonity je najúčinnejšie, ak 
sa posudzujú len nevyhnutne potrebné finančné údaje spotrebiteľa. Spravodajkyňa súhlasí s 
tým, že údaje pochádzajúce zo sociálnych médií by sa v týchto hodnoteniach nikdy nemali 
používať, a preto navrhuje zoznam objektívnych finančných údajov, ktoré by sa mali použiť 
na posúdenie úverovej bonity. Používanie akýchkoľvek iných druhov údajov, najmä údajov o 
zdravotnom stave a zdravotnej situácii spotrebiteľa alebo použitie anamnézy osôb 
postihnutých rakovinou, by sa malo zakázať. V Európe je viac ako 12 miliónov ľudí, ktorí 
prekonali rakovinu. Odopieranie prístupu k úverom alebo poistkám patrí k najviac 
zanedbávaným problémom, s ktorými sa stretávajú osoby, ktoré prežili rakovinu. Na boj proti 
diskriminácii a na podporu sociálneho začlenenia sú nutné právne opatrenia. Veritelia, 
poskytovatelia úverových služieb hromadného financovania a poisťovatelia by nemali brať do 
úvahy anamnézu ľudí postihnutých rakovinou. Ustanovenia zabezpečujúce rovnaký prístup k 
úverom pre ľudí, ktorí sa vyliečili zo špecifickej choroby, existujú už v piatich členských 
štátoch: Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko a Portugalsko. Takéto ustanovenia 
by sa mali zaviesť vo všetkých členských štátoch a mali by sa rozšíriť aj na doplnkové služby 
vrátane poistných zmlúv. Revízia tejto smernice ponúka príležitosť na napravenie tejto 
nespravodlivosti voči osobám, ktoré prežili rakovinu, a voči ich rodinám.

Horná hranica
Spotrebitelia v Európe príliš dlho čelia neprimeraným a dokonca vykorisťujúcim nákladom na 
svoje úvery, čo má najväčší vplyv na zraniteľných spotrebiteľov. Horné hranice ročnej 
percentuálnej miery nákladov a celkových nákladov spotrebiteľov, ktoré sú spojené s úverom, 
obmedzia náklady na spotrebiteľské úvery, ktoré sú niekedy šokujúce, a ochránia 
spotrebiteľov pred nedostupnými úvermi. Je to už bežnou praxou vo viacerých členských 
štátoch EÚ. Vzhľadom na to, že spravodajkyňa si je vedomá odlišnej situácie a prístupu k 
regulácii, pokiaľ ide o tieto horné hranice, v členských štátoch, domnieva sa, že je potrebné 
ponechať členským štátom veľkú flexibilitu, pokiaľ ide o percentuálny podiel alebo výšku 
hornej hranice, ktoré si zvolia. Zároveň je potrebné poskytnúť členským štátom možnosť 
stanoviť dodatočné horné hranice, napr. pokiaľ ide o maximálnu výšku poplatkov.

Zelené úvery
Ponuky environmentálne udržateľných spotrebiteľských úverov sú v súčasnosti v celej Únii 
obmedzené. Napríklad v Portugalsku je horná hranica pre určité zelené úvery (napr. osobné 
úvery súvisiace s energiou z obnoviteľných zdrojov) stanovená na prísnejšej úrovni ako iné 
produkty v oblasti spotrebiteľských úverov. Zavedenie nižšej hornej hranice pre zelené 
spotrebiteľské úvery je dôležité na zabezpečenie toho, aby spotrebitelia mali prístup k cenovo 
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dostupnému financovaniu, ktoré im pomôže realizovať ich ekologické projekty. S cieľom 
posilniť rozvoj ekologických projektov, ako je nákup elektrických vozidiel alebo energeticky 
efektívna obnova domov, by veritelia mali v rámci svojich portfólií ponúkať cenovo dostupné 
ekologické produkty v oblasti spotrebiteľských úverov a vypracovať zodpovedajúce politiky. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že na tento účel musí Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) 
spolu so zainteresovanými stranami z odvetvia a zástupcami spotrebiteľov vypracovať celý 
rad štandardizovaných environmentálne udržateľných produktov v oblasti spotrebiteľských 
úverov.

Vymáhanie dlhov
Na to, aby sa zabránilo tomu, aby spotrebitelia čelili nadmernému zadlženiu, by sa malo 
vyvinúť kolektívne úsilie spotrebiteľov, veriteľov a zákonodarcov. S týmto cieľom 
spravodajkyňa navrhuje zmeny zamerané na zníženie zaťaženia osôb, ktoré majú ťažkosti so 
splácaním svojich úverov. Keď sa úver nakoniec ukončí vymáhaním dlhu, viac pravidiel 
týkajúcich sa vymáhania dlhu by zvýšilo účinnosť procesu a jeho ústretovosť pre 
spotrebiteľov. Spravodajkyňa preto navrhuje nový článok o vymáhaní dlhov, v ktorom sa 
stanovujú pravidlá týkajúce sa procesu vymáhania dlhov. Členské štáty musia zakázať viaceré 
praktiky, a to s cieľom zabrániť situáciám obťažovania spotrebiteľov, ktoré sú 
kontraproduktívne z hľadiska cieľa splatenia úveru a vedú k zhoršeniu situácie pre 
spotrebiteľa, ale aj k negatívnym dôsledkom pre spoločnosť.
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PRÍLOHA: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft report:

Entity and/or person
European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO)
Direct Selling Europe (DSE)
European Association of Co-operative Banks and AML (EACB)
Finance Watch
European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR)
European Banking Federation (EBF)
European Economic and Social Committee (EESC) (Rapporteur Bogdan Preda)
The European Consumer Organisation (BEUC)
The French Banking Federation (FBF)
World Council of Credit Unions (WOCCU)
American Express
The European Federation of Finance House Associations (Eurofinas)
European Saving Banks Group (ESBG)
Klarna
Right to be forgotten for cancer survivors – European Cancer Patients Coalition (ECPC
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