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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Καµία τράπεζα, είτε βρίσκεται σε υγιή είτε σε δυσχερή κατάσταση, δεν διαθέτει αρκετά 
ρευστά κεφάλαια για να εξοφλήσει επιτόπου όλες ή σηµαντικό µέρος των καταθέσεών της. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, οι τράπεζες είναι επιρρεπείς στον κίνδυνο µαζικής απόσυρσης 
καταθέσεων, εάν οι καταθέτες πιστεύουν ότι οι καταθέσεις τους δεν είναι ασφαλείς και 
προσπαθήσουν όλοι να τις αποσύρουν ταυτοχρόνως. Αυτό µπορεί να επηρεάσει σοβαρά 
ολόκληρη την οικονοµία. Εάν, παρά το υψηλό επίπεδο προληπτικής εποπτείας, µια τράπεζα 
χρειάζεται να κλείσει, το αρµόδιο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ) αποζηµιώνει τους 
καταθέτες µέχρις ενός ανωτάτου ορίου (το «επίπεδο κάλυψης»), εξυπηρετώντας έτσι τις 
ανάγκες των καταθετών. Τα ΣΕΚ απαλλάσσουν επίσης τους καταθέτες από την υποχρέωση 
να συµµετάσχουν σε µακροσκελείς διαδικασίες αφερεγγυότητας, οι οποίες συνήθως 
καταλήγουν σε µερίσµατα που αντιπροσωπεύουν µόνον ένα τµήµα της αρχικής απαίτησης. 

Κατόπιν της ανακοίνωσης της Επιτροπής, του 2006, σχετικά µε την επανεξέταση της οδηγίας 
94/19/EΚ περί των συστηµάτων εγγυήσεως των καταθέσεων1, από τα γεγονότα του 2007 και 
του 2008 φάνηκε ότι το υφιστάµενο, κατακερµατισµένο σύστηµα των ΣΕΚ δεν έχει αποδώσει 
ως προς τους στόχους που καθορίζονται στην οδηγία 94/19/EΚ περί των συστηµάτων 
εγγυήσεως των καταθέσεων, από την άποψη της διατήρησης της εµπιστοσύνης των 
καταθετών και της οικονοµικής σταθερότητας σε καιρούς ακραίων καταστάσεων. Τα 
σηµερινά περίπου 40 ΣΕΚ στην ΕΕ, τα οποία καλύπτουν διαφορετικές οµάδες καταθετών και 
καταθέσεων, µε διαφορετικά ανώτατα επίπεδα κάλυψης, επιβάλλουν διαφορετικές 
οικονοµικές υποχρεώσεις στις τράπεζες και, εποµένως, περιορίζουν τα οφέλη της εσωτερικής 
αγοράς για τις τράπεζες και τους καταθέτες. Επιπλέον, απεδείχθη ότι τα συστήµατα 
υποχρηµατοδοτούνται σε καιρούς ακραίων χρηµατοπιστωτικών καταστάσεων. 

Στις 7 Οκτωβρίου 2008, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφώνησε ότι πρέπει να 
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και ενθάρρυνε την Επιτροπή να 
υποβάλει κατάλληλη πρόταση για την προώθηση της σύγκλισης των ΣΕΚ. Αυτό οδήγησε 
στην έκδοση της οδηγίας 2009/14/ΕΚ2. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ανάγκη να ολοκληρωθούν 
ταχέως οι διαπραγµατεύσεις δεν επέτρεψε να αντιµετωπιστούν όλα τα ανοικτά ζητήµατα, η 
οδηγία αποτέλεσε απλώς και µόνον ένα µέτρο έκτακτης ανάγκης ώστε να διατηρηθεί η 
εµπιστοσύνη των καταθετών, ιδίως µε την αύξηση του επιπέδου κάλυψης από 20 000 ευρώ 
σε 100 000 ευρώ έως το τέλος του 2010. Ως εκ τούτου, η οδηγία 2009/14/ΕΚ περιλάµβανε 
ρήτρα που προέβλεπε ευρεία επανεξέταση όλων των πτυχών των ΣΕΚ. Η ανάγκη για 
ενίσχυση των ΣΕΚ, µε την υποβολή ενδεδειγµένων νοµοθετικών προτάσεων, αναφέρθηκε και 
πάλι στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2009, µε τίτλο «Η υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής ανάκαµψης3». 

Τα κυριότερα στοιχεία αυτής της πρότασης είναι τα εξής: 

                                                 
1 COM (2006) 729 τελικό. 
2 Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, για 

την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστηµάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά 
το επίπεδο κάλυψης και την προθεσµία εκταµίευσης (ΕΕ L 68 της 13.3.2009, σ. 3). 

3 COM(2009) 114, σ. 4. 
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• Απλούστευση και εναρµόνιση, ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της κάλυψης και τις 
ρυθµίσεις εκταµίευσης· 

• Περαιτέρω µείωση της προθεσµίας για την πληρωµή των καταθετών και καλύτερη 
πρόσβαση των ΣΕΚ σε πληροφορίες που αφορούν τα µέλη τους (δηλαδή, τις τράπεζες)· 

• Υγιή και αξιόπιστα ΣΕΚ, τα οποία χρηµατοδοτούνται επαρκώς· 

• Αµοιβαίος δανεισµός µεταξύ ΣΕΚ, δηλαδή δανειοληπτική διευκόλυνση σε συγκεκριµένες 
περιστάσεις. 

Τα στοιχεία της επανεξέτασης τα οποία, κατά την άποψη της Επιτροπής, δεν θα πρέπει (όχι 
ακόµη τουλάχιστον) να αποτελέσουν αντικείµενο νοµοθετικών ρυθµίσεων παρατίθενται στην 
έκθεση που συνοδεύει την παρούσα πρόταση. Η έκθεση και η πρόταση αποτελούν µέρος µιας 
δέσµης για τα συστήµατα εγγυήσεων στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, η οποία περιλαµβάνει 
επίσης αναθεώρηση των συστηµάτων αποζηµίωσης των επενδυτών (οδηγία 97/9/ΕΚ) και 
Λευκή Βίβλο για τα συστήµατα εγγυήσεων στον ασφαλιστικό τοµέα. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

∆ιενεργήθηκε δηµόσια διαβούλευση από τις 29 Μαΐου έως τις 27 Ιουλίου 2009. Και οι 104 
εισηγήσεις, καθώς και συνοπτική έκθεση, δηµοσιεύθηκαν τον Αύγουστο του 20094 και 
λήφθηκαν εν γένει υπόψη οι παρατηρήσεις των ενδιαφεροµένων. Τέσσερα ζητήµατα τέθηκαν 
από πολλούς συµµετέχοντες (κυρίως από τις τράπεζες και τις ενώσεις τους, τους 
καταναλωτές και τις ενώσεις τους, τα κράτη µέλη και τα ΣΕΚ) και, εποµένως, χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής: 

• Σχεδόν όλοι οι συµµετέχοντες ήταν υπέρ της απλούστευσης και της εναρµόνισης των 
κριτηρίων επιλεξιµότητας των καταθετών. Αυτό έχει ληφθεί υπόψη. 

• Η µεγάλη πλειονότητα των συµµετεχόντων ήταν κατά της περαιτέρω µείωσης της 
προθεσµίας εκταµίευσης· πολλοί υποστήριξαν ότι θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί η πείρα 
από τη νέα προθεσµία των 4-6 εβδοµάδων, που καθορίζεται στην οδηγία 2009/14/ΕΚ, πριν 
προβλεφθεί περαιτέρω µείωση. Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η σηµερινή 
προθεσµία είναι πολύ µεγάλη και δεν επαρκεί για να αποφεύγονται κύµατα µαζικής 
απόσυρσης καταθέσεων από τις τράπεζες, ούτε να εξυπηρετούνται οι οικονοµικές ανάγκες 
των καταθετών. Σαφής πλειονότητα των συµµετεχόντων υποστήριξε τη συµµετοχή των 
ΣΕΚ σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας, όταν φαίνεται πιθανό ότι θα ενεργοποιηθεί το 
ΣΕΚ. Αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο για την ταχύτερη προθεσµία εκταµίευσης και 
αντικατοπτρίζεται στην πρόταση. 

• Ευρεία πλειονότητα των συµµετεχόντων ήταν υπέρ της εκ των προτέρων χρηµατοδότησης 
των συστηµάτων, όπως και των βάσει του κινδύνου συνεισφορών στα ΣΕΚ. Και αυτό έχει 
ληφθεί υπόψη. 

• Οι απόψεις ήταν διιστάµενες στο θέµα του κατά πόσον θα πρέπει να καλύπτονται από την 
οδηγία τα συστήµατα αµοιβαίων εγγυήσεων. Αυτά είναι συστήµατα τα οποία 

                                                 
4 Βλ.: http://ΕΚ.europa.eu/internal_market/consultations/2009/deposit_guarantee_schemes_en.htm. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/deposit_guarantee_schemes_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/deposit_guarantee_schemes_en.htm
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προστατεύουν το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα και, ιδίως, διασφαλίζουν τη ρευστότητα και τη 
φερεγγυότητά του. Τα εν λόγω συστήµατα διασφαλίζουν διαφορετική προστασία των 
καταθετών, σε σύγκριση µε την προστασία που παρέχεται από ένα σύστηµα εγγύησης των 
καταθέσεων. Εάν, χάρη στη στήριξη ενός συστήµατος αµοιβαίων εγγυήσεων, µια τράπεζα 
δεν πτωχεύσει και οι υπηρεσίες της παρέχονται χωρίς διακοπή, δεν είναι αναγκαίο να 
αποζηµιωθούν οι καταθέτες. Σε αντίθεση µε αυτό, ένα σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων 
ενεργοποιείται µόνον όταν χρεοκοπήσει µια τράπεζα. Ωστόσο, η παρούσα πρόταση 
διατηρεί αµετάβλητη τη σταθεροποιητική λειτουργία των συστηµάτων αµοιβαίων 
εγγυήσεων, βελτιώνει όµως τη θέση των καταθετών, οι οποίοι θα µπορούν να προβάλλουν 
απαιτήσεις κατά των εν λόγω συστηµάτων εάν αυτά δεν κατορθώσουν να εµποδίσουν τη 
χρεοκοπία ενός µέλους τους. 

Για την κατάρτιση της παρούσας πρότασης χρησιµοποιήθηκε εξωτερική εµπειρογνωµοσύνη 
σχετικά µε τις καταθέσεις. Τον Μάρτιο του 2009, πραγµατοποιήθηκε άτυπη συνάντηση 
στρογγυλής τραπέζης µε εµπειρογνώµονες5. Τα κράτη µέλη παρείχαν την εµπειρογνωµοσύνη 
τους σε τρεις συνεδριάσεις της Οµάδας Εργασίας για τα Συστήµατα Εγγύησης των 
Καταθέσεων (Working Group on Deposit Guarantee Schemes - DGSWG), τον Ιούνιο και τον 
Νοέµβριο του 2009 και τον Φεβρουάριο του 2010. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της 
Επιτροπής υπέβαλε εκθέσεις σχετικά µε το επίπεδο της κάλυψης (2005), την ενδεχόµενη 
εναρµόνιση των µηχανισµών χρηµατοδότησης (2006 και 2007), την αποδοτικότητα των 
συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων (2008) και τα πιθανά µοντέλα για την καθιέρωση 
συνεισφορών βάσει του κινδύνου στην ΕΕ (2008 και 2009)6. Οι εργασίες αυτές 
υποστηρίχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ασφαλιστών των Καταθέσεων (European 
Forum of Deposit Insurers - EFDI), το οποίο, το 2008, επίσης ολοκλήρωσε διάφορες εκθέσεις 
για ειδικά ζητήµατα7. Κατά τη σύνταξη της παρούσας πρότασης, λήφθηκαν υπόψη αυτές οι 
εργασίες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επίσης συµµετείχε εκ του σύνεγγυς στην 
εκπόνηση της παρούσας πρότασης. 

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Το πλέον κατάλληλο µέσο είναι µια οδηγία που τροποποιεί τη ισχύουσα οδηγία. Η Επιτροπή 
έχει επίγνωση των σωρευτικών αποτελεσµάτων των παρόντων και µελλοντικών νοµοθετικών 
µέτρων που αφορούν τον τραπεζικό τοµέα. 

3.1. Προκρινόµενες επιλογές 

Συνολικά αξιολογήθηκαν περισσότερες από 70 διαφορετικές επιλογές πολιτικής. Οι 
κυριότερες επιλογές που αναγνωρίστηκαν ως προτιµότερες είναι οι εξής: 

• Απλούστευση και εναρµόνιση του πεδίου εφαρµογής της κάλυψης· 

• Μείωση της προθεσµίας εξόφλησης σε επτά ηµέρες· 

                                                 
5 Βλ.: http://ΕΚ.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm#roundtable. 
6 Όλες οι εκθέσεις µπορούν να µεταφορτωθούν από τη διεύθυνση: 

http://ΕΚ.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm. 
7 Οι σχετικές εκθέσεις, που εκδόθηκαν από το EFDI, τον Μάιο του 2008 είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση: 

www.efdi.eu. 

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm#roundtable
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm
http://www.efdi.eu/
http://www.efdi.eu/
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• Κατάργηση της πρακτικής συµψηφισµού των οφειλών των καταθετών µε τις απαιτήσεις 
τους· 

• Καθιέρωση υποδείγµατος πληροφοριών που πρέπει να προσυπογράφεται από τον 
καταθέτη και υποχρεωτική µνεία των ΣΕΚ στα αντίγραφα κίνησης του λογαριασµού και 
στις διαφηµίσεις· 

• Εναρµόνιση της προσέγγισης όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των ΣΕΚ· 

• Καθορισµός επιπέδου-στόχου για τα κεφάλαια των ΣΕΚ· 

• Προσδιορισµός της αναλογίας των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων συνεισφορών 
των τραπεζών στα ΣΕΚ· 

• Καθιέρωση στοιχείων κινδύνου για τις συνεισφορές των τραπεζών στα ΣΕΚ· 

• Περιορισµός της χρησιµοποίησης των κεφαλαίων των ΣΕΚ για ευρύτερους σκοπούς 
εξυγίανσης των τραπεζών, προς όφελος όλων των πιστωτών µιας τράπεζας· 

• Λειτουργία του ΣΕΚ της χώρας υποδοχής ως ενιαίου σηµείου επαφής για τους καταθέτες 
υποκαταστηµάτων σε άλλα κράτη µέλη. 

3.2. Κοινωνικές επιπτώσεις 

Με την πρόταση θα διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση πτώχευσης µιας τράπεζας, οι καταθέτες 
θα αποζηµιώνονται από ένα ΣΕΚ µέχρι ποσού 100 000 ευρώ, εντός επτά ηµερολογιακών 
ηµερών. Με τον τρόπο αυτόν, δεν θα χρειάζεται σχεδόν καθόλου η επέµβαση των 
συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας. Η µελέτη εκτίµησης επιπτώσεων είναι διαθέσιµη στη 
διεύθυνση: http://ΕΚ.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm. Σύνοψή της 
είναι συνηµµένη στην παρούσα πρόταση. 

3.3. ∆ιοικητική επιβάρυνση 

Η πρόταση δεν θα συνεπάγεται καµία σηµαντική διοικητική επιβάρυνση, απλουστεύει δε τα 
κριτήρια επιλεξιµότητας των καταθετών. Η µελέτη εκτίµησης επιπτώσεων περιέχει 
επιπρόσθετες πληροφορίες. 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Εφόσον οι πτωχεύσεις τραπεζών είναι απρόβλεπτες και αποφεύγονται αν είναι δυνατόν, η 
λειτουργία των ΣΕΚ δεν µπορεί να παρακολουθείται τακτικά µε βάση το πώς 
αντιµετωπίζονται οι πραγµατικές πτωχεύσεις τραπεζών. Ωστόσο, πρέπει να διενεργούνται 
τακτικές προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων των ΣΕΚ που θα δείχνουν αν είναι ικανά, 
τουλάχιστον σε σενάριο δοκιµής, να συµµορφώνονται µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις. Αυτό 
µπορεί να πραγµατοποιείται ως µέρος οµότιµης αξιολόγησης, που θα διενεργείται από το 
Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ασφαλιστών των Καταθέσεων (European Forum of Deposit Insurers - 
EFDI)8 και τη µελλοντική Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). 

                                                 
8 Βλ. www.efdi.eu. 

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm
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5. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Το πλέον κατάλληλο µέσο είναι µια οδηγία που τροποποιεί την ισχύουσα οδηγία. Αφού η 
οδηγία 2009/14/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ δεν έχει τεθεί πλήρως σε 
εφαρµογή, οι δύο οδηγίες θα ενοποιηθούν και θα τροποποιηθούν µέσω αναδιατύπωσης. 

Η οδηγία 94/19/ΕΚ αποτελεί ουσιώδες µέσο για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, 
τόσο όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης όσο και την ελεύθερη παροχή 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, στον τοµέα των πιστωτικών ιδρυµάτων. Συνεπώς, η νοµική 
της βάση είναι το άρθρο 57 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, το οποίο είναι προγενέστερο του άρθρου 53 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Σε συνδυασµό µε το άρθρο 54 παράγραφος 1, 
το άρθρο 53 ΣΛΕΕ προβλέπει την έκδοση οδηγιών που αφορούν την ανάληψη και την 
άσκηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, όπως εκείνων των πιστωτικών ιδρυµάτων. 
Εποµένως, η παρούσα πρόταση βασίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Όλα τα 
στοιχεία της παρούσας πρότασης εξυπηρετούν αυτόν τον στόχο ή συνεπικουρούν στην 
επίτευξή του. 

Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που διατυπώνονται στο 
άρθρο 5 της ΣΛΕΕ, οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. 
Οι διατάξεις της δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
Μόνον η δράση σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να εξασφαλίσει την υπαγωγή πιστωτικών ιδρυµάτων 
που ασκούν δραστηριότητα σε περισσότερα από ένα κράτη µέλη σε παρόµοιες απαιτήσεις ως 
προς τα συστήµατα εγγύησης καταθέσεων και, µε αυτόν τον τρόπο, να εξασφαλίσει ισότιµους 
όρους ανταγωνισµού, αποφυγή αδικαιολόγητων δαπανών συµµόρφωσης για διασυνοριακές 
δραστηριότητες και προώθηση περαιτέρω ολοκλήρωσης στην αγορά της ΕΕ. Η δράση της ΕΕ 
διασφαλίζει επίσης υψηλό επίπεδο οικονοµικής σταθερότητας εντός της ΕΕ. Ειδικότερα, η 
εναρµόνιση της κάλυψης και των προθεσµιών εκταµίευσης δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη µέλη, διότι συνεπάγεται την ευθυγράµµιση µιας πληθώρας διαφορετικών 
κανόνων που υπάρχουν σήµερα στα νοµικά συστήµατα των διαφόρων κρατών µελών, και 
µπορεί, κατά συνέπεια, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό έχει αναγνωριστεί στις 
υφιστάµενες οδηγίες περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων9. 

6. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της ΕΕ. 

7. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Με την αναδιατύπωση δόθηκε στην οδηγία καλύτερη και πιο σφαιρική δοµή. 
Τροποποιήθηκαν πολλές παρωχηµένες αναφορές. Με τους τίτλους των άρθρων 
διευκολύνεται η ανάγνωση. Τα άρθρα σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και 
ορισµένοι νέοι ορισµοί διευκολύνουν την κατανόηση. Στην οδηγία περιγράφονται τα 
χαρακτηριστικά των ΣΕΚ, πριν καθοριστούν τα επίπεδα κάλυψης. Τα άρθρα που 

                                                 
9 Αιτιολογική σκέψη 17 της οδηγίας 2009/14/ΕΚ και αιτιολογικές σκέψεις (χωρίς αρίθµηση) της οδηγίας 

94/19/ΕΚ. 
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πραγµατεύονται στην εκταµίευση ακολουθούνται από κανόνες σχετικά µε τη χρηµατοδότηση 
και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταθέτες. 

7.1. Πεδίο εφαρµογής, ορισµοί και εποπτεία (άρθρα 1-3) 

Η οδηγία καλύπτει τώρα όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα και όλα τα συστήµατα, χωρίς διάκριση. 
Όλες οι τράπεζες πρέπει να συµµετέχουν σε ένα ΣΕΚ· δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται. 
Αυτό διασφαλίζει ότι οι καταθέτες µπορούν πάντοτε να προβάλουν απαίτηση έναντι ενός 
συστήµατος και ότι όλα τα συστήµατα πρέπει να χρηµατοδοτούνται ορθά. 

Τα συστήµατα αµοιβαίων εγγυήσεων προστατεύουν τους καταθέτες µε την προστασία του 
ίδιου του πιστωτικού ιδρύµατος (βλ. κεφάλαιο 2). Εφόσον όλες οι τράπεζες πρέπει τώρα να 
συµµετέχουν σε ΣΕΚ, τα συστήµατα αµοιβαίων εγγυήσεων µπορούν ενδεχοµένως να 
αναγνωρίζονται ως ΣΕΚ και, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ, προκειµένου να εξασφαλίζεται συνέπεια στο δίκαιο 
της ΕΕ. Εναλλακτικά, τα συστήµατα αµοιβαίων εγγυήσεων και τα ΣΕΚ µπορούν να 
συγκροτούνται χωριστά. Στη δεύτερη περίπτωση, η διπλή συµµετοχή µιας τράπεζας και στα 
δύο συστήµατα και ο επιπρόσθετος ρόλος διασφάλισης των συστηµάτων αµοιβαίων 
εγγυήσεων µπορούν να λαµβάνονται υπόψη, όταν καθορίζονται οι συνεισφορές στα ΣΕΚ. 

Οι καταθέσεις τώρα ορίζονται σαφέστερα. Μόνο τα εξ ολοκλήρου επιστρεπτέα µέσα 
µπορούν να θεωρηθούν καταθέσεις, όχι τα δοµηµένα προϊόντα, οι τίτλοι ή τα οµόλογα. Με 
αυτό, αποφεύγεται η ανάληψη απρόβλεπτων κινδύνων από τα ΣΕΚ όσον αφορά τα 
επενδυτικά προϊόντα. 

Όλα τα ΣΕΚ πρέπει τώρα να εποπτεύονται επί συνεχούς βάσεως και πρέπει να διενεργούν 
τακτικές προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων στα συστήµατά τους. Όλα τα ΣΕΚ έχουν 
τώρα τα δικαίωµα να λαµβάνουν πληροφορίες από τις τράπεζες σε αρχικό στάδιο, 
προκειµένου να µπορούν να προβαίνουν σε ταχεία εξόφληση. Επιτρέπεται πλέον ρητά στα 
κράτη µέλη να συγχωνεύουν τα ΣΕΚ τους. Στα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει τώρα να δίδεται 
προειδοποίηση ενός µηνός, όχι δώδεκα µηνών, πριν αποκλειστούν από ένα ΣΕΚ. 

7.2. Κριτήρια επιλεξιµότητας και προσδιορισµός του επιστρεπτέου ποσού (άρθρα 4-
6) 

Έχει απλουστευθεί και εναρµονιστεί η επιλεξιµότητα των καταθετών. Οι περισσότερες 
εξαιρέσεις βάσει διακριτικής ευχέρειας έχουν γίνει υποχρεωτικές, ιδίως η εξαίρεση των 
αρχών και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων κάθε είδους. Από την άλλη πλευρά, 
καλύπτονται βάσει της νοµοθεσίας οι καταθέσεις σε νοµίσµατα χωρών εκτός ΕΕ, όπως και οι 
καταθέσεις όλων των µη χρηµατοπιστωτικών εταιριών. 

∆εν έχει τροποποιηθεί το επίπεδο κάλυψης ύψους 100 000 (που πρόκειται να εφαρµοστεί 
µέχρι το τέλος του 2010, βάσει της οδηγίας 2009/14/ΕΚ). Ωστόσο, τα κράτη µέλη, µπορούν 
να αποφασίσουν να καλύπτουν καταθέσεις που προκύπτουν από συναλλαγές επί ακινήτων 
και καταθέσεις που συνδέονται µε ιδιαίτερα γεγονότα της ζωής πάνω από το όριο των 
100 000, υπό την προϋπόθεση ότι η κάλυψη περιορίζεται σε 12 µήνες. 

Προβλέπεται τώρα ότι πρέπει να εξοφλούνται οι τόκοι που είναι δεδουλευµένοι αλλά δεν 
έχουν πιστωθεί κατά τη στιγµή της πτώχευσης, εφόσον δεν σηµειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου κάλυψης. Οι καταθέτες πρέπει τώρα να αποζηµιώνονται στο νόµισµα στο οποίο 
τηρείται ο λογαριασµός. ∆εν επιτρέπεται πλέον ο συµψηφισµός των απαιτήσεων µε τις 
οφειλές του καταθέτη, σε περίπτωση πτώχευσης ενός πιστωτικού ιδρύµατος. 
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7.3. Εκταµίευση (άρθρα 7 και 8) 

Τα ΣΕΚ πρέπει τώρα να προβαίνουν σε εξόφληση των καταθετών εντός µίας εβδοµάδας. Οι 
καταθέτες δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση. Κάθε πληροφορία πρέπει να παρέχεται 
στην επίσηµη γλώσσα ή στις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται η 
κατάθεση. Η οδηγία τώρα ορίζει ότι οι απαιτήσεις των καταθετών έναντι των ΣΕΚ, οι οποίες 
δεν έχουν αναγνωριστεί ή καταβληθεί, µπορούν να περιορίζονται χρονικά µόνον στον βαθµό 
που περιορίζονται χρονικά και οι απαιτήσεις των ΣΕΚ στις διαδικασίες εκκαθάρισης ή 
αναδιάρθρωσης. 

Προκειµένου να ανταποκριθούν σε τόσο σύντοµη προθεσµία εξόφλησης οι αρµόδιες αρχές 
είναι υποχρεωµένες να ενηµερώνουν αυτοµάτως τα ΣΕΚ, εάν υπάρξει πιθανότητα πτώχευσης 
µιας τράπεζας. Επιπλέον, τα ΣΕΚ και οι τράπεζες πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες 
σχετικά µε τους καταθέτες, στο εσωτερικό της χώρας και διασυνοριακά, χωρίς να 
δεσµεύονται από απαιτήσεις εµπιστευτικότητας. Τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει επίσης να 
είναι σε θέση να παρέχουν, ανά πάσα στιγµή, τις ενοποιηµένες καταθέσεις ενός 
συγκεκριµένου καταθέτη («ενιαία εικόνα του πελάτη»). 

7.4. Χρηµατοδότηση των ΣΕΚ και δανεισµός µεταξύ ΣΕΚ (άρθρα 9 και 10) 

Με την οδηγία τώρα διασφαλίζεται ότι τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα των ΣΕΚ είναι 
ανάλογα µε τις πιθανές υποχρεώσεις τους. Τα εν λόγω χρηµατοδοτικά µέσα διασφαλίζονται 
έναντι πιθανών ζηµιών µέσω περιορισµών των επενδύσεων παρόµοιων µε εκείνους για τα 
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ10 και για 
τους ΟΣΕΚΑ, βάσει του άρθρου 52 της οδηγίας 2009/64/ΕΚ11, λαµβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη για χαµηλότερο κίνδυνο και µεγαλύτερη ρευστότητα. Η χρηµατοδότηση των ΣΕΚ θα 
βασίζεται στα ακόλουθα διαδοχικά στάδια: 

Πρώτον, προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκής χρηµατοδότηση, τα ΣΕΚ πρέπει να 
διαθέτουν το 1,5 % των επιλέξιµων καταθέσεων, στο τέλος µιας µεταβατικής περιόδου 10 
ετών («επίπεδο-στόχος»). Εάν τα εν λόγω χρηµατοδοτικά µέσα αποδειχθούν ανεπαρκή, σε 
περίπτωση πτώχευσης µιας τράπεζας, πρέπει να εφαρµοστεί το δεύτερο και το τρίτο στάδιο. 

∆εύτερον, οι τράπεζες πρέπει να καταβάλλουν έκτακτες συνεισφορές (εκ των υστέρων) 
ύψους έως 0,5 % των επιλέξιµων καταθέσεων εάν υπάρχει ανάγκη. Εάν η καταβολή αυτής 
της πληρωµής θέτει σε κίνδυνο µια τράπεζα, η συγκεκριµένη τράπεζα µπορεί να εξαιρεθεί 
από τις αρµόδιες αρχές). Συνεπώς, τα κεφάλαια εκ των προτέρων θα αντιστοιχούν στο 75 % 
της χρηµατοδότησης των ΣΕΚ, οι δε συνεισφορές εκ των υστέρων στο 25 %. 

Τρίτον, ο µηχανισµός αµοιβαίου δανεισµού παρέχει τη δυνατότητα σε ένα ΣΕΚ που 
βρίσκεται σε ανάγκη να δανείζεται από όλα τα άλλα ΣΕΚ στην ΕΕ, τα οποία, όλα µαζί, 
πρέπει, εάν χρειαστεί, να δανείζουν στο ΣΕΚ κατ’ ανώτατο όριο 0,5 % των επιλέξιµων 
καταθέσεων τους, εν ανάγκη πολύ σύντοµα, αναλογικά µε το ποσό των επιλέξιµων 

                                                 
10 Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, 

για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού 
χρήµατος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 
2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7). 

11 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους 
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (κείµενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32). 
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καταθέσεων σε κάθε χώρα. Το δάνειο πρέπει να εξοφλείται εντός πενταετίας και να 
αντλούνται νέες συνεισφορές στο ΣΕΚ για την εξόφληση του δανείου. Για την κατοχύρωση 
της εξόφλησης, τα δανειοδοτικά ΣΕΚ διαθέτουν το δικαίωµα υποκατάστασης στις απαιτήσεις 
των καταθετών έναντι του πτωχεύσαντος πιστωτικού ιδρύµατος και οι εν λόγω απαιτήσεις θα 
είναι πρώτης τάξεως στη διαδικασία εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύµατος, του οποίου η 
πτώχευση εξάντλησε το δανειοληπτικό ΣΕΚ. 

Ως τέταρτη και τελευταία γραµµή αµύνης προκειµένου να αποφευχθεί η παρέµβαση των 
φορολογουµένων, τα ΣΕΚ πρέπει να διαθέτουν ρυθµίσεις εναλλακτικής χρηµατοδότησης, µε 
την υπόµνηση ότι οι εν λόγω ρυθµίσεις πρέπει να συµµορφώνονται µε την απαγόρευση 
νοµισµατικής χρηµατοδότησης, που ορίζεται στο άρθρο 123 της ΣΛΕΕ. 

Μόνον µετά την πάροδο δεκαετίας θα έχει γίνει λειτουργικός αυτός ο µηχανισµός τεσσάρων 
σταδίων. Προκειµένου να προσαρµοστεί το επίπεδο-στόχος στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
των συστηµάτων, θα βαθµονοµηθεί πάλι µε βάση τις καλυπτόµενες καταθέσεις (δηλαδή 
λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο κάλυψης), αλλά χωρίς να µειωθεί το επίπεδο προστασίας. 

Τα κεφάλαια των ΣΕΚ θα πρέπει, κατά κύριο λόγο, να χρησιµοποιούνται για την αποζηµίωση 
των καταθετών. Αυτό, όµως, δεν εµποδίζει τη χρήση τους για σκοπούς εξυγίανσης τραπεζών, 
σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η 
εξάντληση των κεφαλαίων προς όφελος των ανασφάλιστων πιστωτών µιας τράπεζας, η εν 
λόγω χρήση πρέπει να περιορίζεται στο ποσό που θα ήταν αναγκαίο για την εκταµίευση των 
καλυπτόµενων καταθέσεων. ∆εδοµένου ότι η εξυγίανση τραπεζών και η εκταµίευση έχουν 
διαφορετικούς σκοπούς, τα κεφάλαια των ΣΕΚ θα πρέπει να προστατεύονται ήδη όταν έχει 
επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν εµποδίζεται η πρωταρχική 
λειτουργία των ΣΕΚ, ήτοι η εκταµίευση των καταθέσεων, και αυτό υπό την επιφύλαξη της 
µελλοντικής πολιτικής της Επιτροπής όσον αφορά τα κεφάλαια εξυγίανσης τραπεζών. 

7.5. Συνεισφορές βάσει του κινδύνου στα ΣΕΚ (άρθρο 11 και παραρτήµατα I και II) 

Οι συνεισφορές των πιστωτικών ιδρυµάτων στα ΣΕΚ πρέπει να υπολογίζονται ανάλογα µε το 
προφίλ κινδύνου τους, κατά εναρµονισµένο τρόπο. Κατ’ αρχήν, οι συνεισφορές αποτελούνται 
από στοιχεία που δεν βασίζονται στον κίνδυνο και από άλλα που βασίζονται στον κίνδυνο. 
Τα δεύτερα θα υπολογίζονται µε βάση διάφορους δείκτες που αντικατοπτρίζουν το προφίλ 
κινδύνου εκάστου πιστωτικού ιδρύµατος. Οι προτεινόµενοι δείκτες καλύπτουν τις βασικές 
κατηγορίες κινδύνου που χρησιµοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση της οικονοµικής 
ευρωστίας των πιστωτικών ιδρυµάτων: κεφαλαιακή επάρκεια, ποιότητα στοιχείων 
ενεργητικού, κερδοφορία και ρευστότητα. Τα αναγκαία δεδοµένα για τον υπολογισµό αυτών 
των δεικτών είναι διαθέσιµα βάσει των υφισταµένων υποχρεώσεων αναφοράς τους. 

Λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών στον τραπεζικό τοµέα µεταξύ των κρατών µελών, η 
οδηγία διασφαλίζει κάποια ευελιξία, µε την πρόβλεψη µιας σειράς βασικών δεικτών 
(υποχρεωτικών για όλα τα κράτη µέλη) και µιας άλλης σειράς συµπληρωµατικών δεικτών 
(προαιρετικών για τα κράτη µέλη). Οι βασικοί δείκτες αποτελούνται από τα συνήθως 
χρησιµοποιούµενα κριτήρια όπως η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα στοιχείων 
ενεργητικού, η κερδοφορία και η ρευστότητα. Οι βασικοί δείκτες σταθµίζονται µε 75 % και οι 
συµπληρωµατικοί δείκτες µε 25 %.  

Η εν λόγω προσέγγιση για τον υπολογισµό των βάσει κινδύνου συνεισφορών βασίζεται στις 
εκθέσεις της Επιτροπής (Κοινό Κέντρο Ερευνών) του 2008 και του 2009, και αντικατοπτρίζει 
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επίσης τις σηµερινές προσεγγίσεις σε ορισµένα κράτη µέλη12. Εν γένει, η οδηγία προβλέπει 
ότι το συνολικό ποσό των συνεισφορών που πρόκειται να εισπράττονται από τα ΣΕΚ θα 
πρέπει πρώτα να προσδιορίζεται σύµφωνα µε το επίπεδο-στόχο για τα κεφάλαια των ΣΕΚ· 
κατόπιν, το ποσό θα πρέπει να κατανέµεται µεταξύ των τραπεζών που είναι µέλη του ΣΕΚ, 
ανάλογα µε το προφίλ κινδύνου τους. Συνεπώς, η οδηγία προβλέπει κίνητρα για υγιή 
διαχείριση του κινδύνου και αποθαρρύνει τη ριψοκίνδυνη συµπεριφορά, κάνοντας σαφή 
διάκριση µεταξύ των επιπέδων συνεισφοράς που καταβάλλονται από τις λιγότερο και τις 
περισσότερο ριψοκίνδυνες τράπεζες (από 75 % έως 200 % του κανονικού ποσού, 
αντιστοίχως). 

Όσον αφορά τα στοιχεία που δεν βασίζονται στον κίνδυνο η βάση συνεισφοράς είναι το ποσό 
των επιλέξιµων καταθέσεων, όπως συµβαίνει σήµερα στα περισσότερα κράτη µέλη. Ωστόσο, 
µε τον καιρό, οι καλυπτόµενες καταθέσεις (ήτοι οι επιλέξιµες καταθέσεις που δεν υπερβαίνουν 
το επίπεδο κάλυψης) θα γίνουν η βάση συνεισφοράς σε όλα τα κράτη µέλη, καθώς 
αντικατοπτρίζουν καλύτερα τον κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειµένα τα ΣΕΚ. 

Πλήρης εναρµόνιση του υπολογισµού των βάσει του κινδύνου συνεισφορών αναµένεται να 
επιτευχθεί σε µεταγενέστερο στάδιο. 

7.6. ∆ιασυνοριακή συνεργασία (άρθρο 12) 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκταµίευσης σε διασυνοριακές καταστάσεις, το 
ΣΕΚ της χώρας υποδοχής ενεργεί ως ενιαίο σηµείο επαφής για τους καταθέτες 
υποκαταστηµάτων σε άλλα κράτη µέλη. Αυτό συµπεριλαµβάνει όχι µόνο την επικοινωνία µε 
τους καταθέτες αυτής της χώρας (ενεργώντας ως «ταχυδροµική θυρίδα»), αλλά και 
εκταµίευση για λογαριασµό του ΣΕΚ της χώρας καταγωγής (ενεργώντας ως «γραφείο 
πληρωµής»). Η λειτουργία αυτή θα διευκολυνθεί µε συµφωνίες µεταξύ των ΣΕΚ. 

Τα συστήµατα οφείλουν να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες µεταξύ τους, πράγµα το 
οποίο θα διευκολυνθεί µε αµοιβαίες συµφωνίες. 

Στις τράπεζες που αναδιοργανώνονται κατά τρόπο ώστε να παύσει η συµµετοχή τους σε ένα 
ΣΕΚ και να προσχωρήσουν σε άλλο ΣΕΚ θα επιστρέφεται η τελευταία συνεισφορά τους, 
ούτως ώστε να µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα εν λόγω κεφάλαια για την πληρωµή της 
πρώτης συνεισφοράς του στο νέο ΣΕΚ. 

7.7. Πληροφορίες για τους καταθέτες (άρθρο 14 και παράρτηµα III) 

Οι καταθέτες τώρα ενηµερώνονται καλύτερα σχετικά µε το κατά πόσον καλύπτονται οι 
καταθέσεις τους και σχετικά µε τη λειτουργία των ΣΕΚ. Για το σκοπό αυτόν, πριν προβούν 
σε κατάθεση, οι καταθέτες πρέπει τώρα να προσυπογράψουν ένα ενηµερωτικό δελτίο, που 
βασίζεται στο υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙΙ, το οποίο περιέχει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν την κάλυψη της κατάθεσης από το αρµόδιο ΣΕΚ. Οι σηµερινοί 
καταθέτες πρέπει να ενηµερώνονται δεόντως στο αντίγραφο κίνησης του λογαριασµού τους. 
Η διαφήµιση των καταθετικών προϊόντων πρέπει να περιορίζεται σε απλή µνεία της κάλυψης 
από το ΣΕΚ, ώστε να µην χρησιµοποιείται το ΣΕΚ ως επιχείρηµα για την προώθηση του 
προϊόντος. 

                                                 
12 Βλ. εκθέσεις του ΚΚΕρ στη διεύθυνση: http://ΕΚ.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/risk-

based-report_en.pdf και http://ΕΚ.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/2009_06_risk-based-
report_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/risk-based-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/risk-based-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/2009_06_risk-based-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/2009_06_risk-based-report_en.pdf
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Η τακτική γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών από τα ΣΕΚ (κεφάλαια εκ των 
προτέρων, ικανότητα εκ των υστέρων, αποτελέσµατα τακτικών προσοµοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων) διασφαλίζει διαφάνεια και αξιοπιστία, η οποία συντελεί σε µεγαλύτερη 
οικονοµική σταθερότητα µε ασήµαντο κόστος (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. έκθεση 
εκτίµησης επιπτώσεων). 

7.8. Νέα αρχιτεκτονική της εποπτείας 

Στις 23 Σεπτεµβρίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε προτάσεις κανονισµών σχετικά µε τη 
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας, οι οποίες 
περιλαµβάνουν τη δηµιουργία των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου. Η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα 
πρέπει, στο πλαίσιο των εξουσιών που της ανατίθενται δυνάµει του κανονισµού, να 
συγκεντρώνει πληροφορίες όσον αφορά το ποσό των καταθέσεων, να διενεργεί αναλύσεις µε 
οµότιµη αξιολόγηση, να επιβεβαιώνει αν ένα ΣΕΚ µπορεί να δανειστεί από άλλα ΣΕΚ, και να 
ρυθµίζει τις διαφορές µεταξύ των ΣΕΚ. 
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2010/0207 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑΣ …/…/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

της […] 

περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων [αναδιατύπωση] 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 94/19/ΕΚ (προσαρµοσµένο) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:  

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο ⌦ 53 
παράγραφος 1 ⌫ 57 παράγραφος 2 πρώτη και τρίτη πρόταση, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής13, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας14, 

τη γνώµη ⌦ του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων15 ⌫ της Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής16, 

⌦Έπειτα από διαβίβαση της πρότασης στα εθνικά κοινοβούλια, ⌫ 

Αποφασίζοντας ⌦ σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική ⌫ µε τη διαδικασία του άρθρου 189 
Β της συνθήκης17, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

                                                 
13 ΕΕ αριθ. C 163 της 30.6.1992, σ. 6, και ΕΕ αριθ. C 178 της 30.6.1993, σ. 14. 
14 ΕΕ C […]. 
15 ΕΕ C […]. 
16 ΕΕ C […], σ.[…], ΕΕ αριθ. C 332 της 16.12.1992, σ. 13. 
17 ΕΕ αριθ. C 115 της 26.4.1993, σ. 96, και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 

1994 (ΕΕ αριθ. C 91 της 28.3.1994). 
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 νέο 

(1) Η οδηγία 94/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής 
Μαΐου 1994*, πρέπει να τροποποιηθεί ουσιωδώς. Για λόγους σαφήνειας, είναι 
σκόπιµη η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας. 

_____________________ 
* ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5. 

 

 94/19/EK αιτιολογική σκέψη 1 
(νέο) 

(2) Είναι αναγκαίο, προς διευκόλυνση της αναλήψεως της δραστηριότητος πιστωτικού 
ιδρύµατος και της ασκήσεώς της, να απαλειφθούν οι διαφορές µεταξύ των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών ως προς το καθεστώς των συστηµάτων εγγυήσεως 
των καταθέσεων, στο οποίο υπόκεινται τα εν λόγω ιδρύµατα. ότι, σύµφωνα µε τους 
στόχους της συνθήκης, πρέπει να προαχθεί η αρµονική ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυµάτων σε ολόκληρη την Κοινότητα µε την 
εξάλειψη όλων των περιορισµών του δικαιώµατος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών και µε την ταυτόχρονη ενίσχυση της σταθερότητας του 
τραπεζικού συστήµατος και της προστασίας των αποταµιευτών· 

 

 94/19/EK αιτιολογική σκέψη 2 
(νέο) 

(3) Η παρούσα οδηγία αποτελεί ουσιώδες µέσο για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής 
αγοράς, τόσο όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης όσο και την ελεύθερη παροχή 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, στον τοµέα των πιστωτικών ιδρυµάτων, µε την 
ταυτόχρονη ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος και της 
προστασίας των καταθετών. ότι, παράλληλα µε την εξάλειψη των περιορισµών των 
δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυµάτων, πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την 
αντιµετώπιση της κατάστασης που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση κατά την 
οποία καταστούν µη διαθέσιµες οι καταθέσεις πιστωτικού ιδρύµατος µε 
υποκαταστήµατα σε άλλα κράτη µέλη· ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, 
ανεξαρτήτως του τόπου όπου ευρίσκονται οι καταθέσεις εντός της Κοινότητας, ένα 
εναρµονισµένο ελάχιστο επίπεδο προστασίας των καταθέσεων· ότι η σηµασία της 
προστασίας των καταθέσεων για την ολοκλήρωση της ενιαίας τραπεζικής αγοράς 
είναι εξίσου ουσιώδης µε εκείνη των κανόνων προληπτικής εποπτείας· 

 

 νέο 

(4) Η οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης 
Μαρτίου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστηµάτων 
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εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσµία 
εκταµίευσης18 επέβαλλε την υποχρέωση στην Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, να 
υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ. 
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή όφειλε να εξετάσει, µεταξύ άλλων, την εναρµόνιση των 
µηχανισµών χρηµατοδότησης των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων· πιθανά 
υποδείγµατα για την καθιέρωση συνεισφορών µε βάση τους κινδύνους· τα οφέλη και 
το κόστος της πιθανής καθιέρωσης ενωσιακού συστήµατος εγγύησης των 
καταθέσεων· τις επιπτώσεις των διαφορετικών νοµοθεσιών, όσον αφορά τον 
συµψηφισµό και τις ανταπαιτήσεις, στην αποδοτικότητα του συστήµατος· και την 
εναρµόνιση του εύρους των καλυπτόµενων προϊόντων και καταθετών. 

 

 94/19/EK αιτιολογική σκέψη 8 
(νέο) 

(5) Η οδηγία 94/19/ΕΚ βασιζόταν στην αρχή της ελάχιστης εναρµόνισης. Κατά συνέπεια, 
δηµιουργήθηκε στην Ένωση µια ποικιλία συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων, µε 
πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, πράγµα το οποίο προκάλεσε στρεβλώσεις της 
αγοράς για τα πιστωτικά ιδρύµατα και περιόρισε τα οφέλη που προσέφερε η 
εσωτερική αγορά στους καταθέτες. ότι η εναρµόνιση πρέπει να περιοριστεί στα κύρια 
στοιχεία των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων και να διασφαλίζει, σε 
συντοµότατο χρονικό διάστηµα, πληρωµή σύµφωνα µε την εγγύηση η οποία έχει 
υπολογιστεί βάσει ενός ελάχιστου εναρµονισµένου ύψους· 

 

 νέο 

(6) Η οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει ισότιµους όρους ανταγωνισµού µεταξύ των 
πιστωτικών ιδρυµάτων, να επιτρέπει στους καταθέτες να κατανοούν εύκολα τα 
χαρακτηριστικά των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων και να διευκολύνει την 
ταχεία επιστροφή χρηµάτων στους καταθέτες, µέσω υγιών και αξιόπιστων 
συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων, προς όφελος της σταθερότητας του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εναρµονιστεί και να 
απλουστευθεί, στον µέγιστο δυνατό βαθµό, η προστασία των καταθέσεων. 

 

 94/19/ΕΚ αιτιολογική σκέψη 3 

(7) Μότι, µε την παύση των εργασιών ενός αφερέγγυου πιστωτικού ιδρύµατος, οι 
καταθέτες υποκαταστηµάτων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο της 
έδρας του πιστωτικού ιδρύµατος πρέπει να προστατεύονται από το ίδιο σύστηµα 
εγγύησης όπως οι υπόλοιποι καταθέτες του ιδρύµατος.· 

                                                 
18 ΕΕ L 68 της 13.3.2009, σ. 3. 
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 94/19/ΕΚ αιτιολογική σκέψη 
15 (προσαρµοσµένο) 

(8) Ηότι η παρούσα οδηγία απαιτεί κατ’ αρχήν από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα να 
συµµετέχουν σε ένα σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων· ότι οι οδηγίες που διέπουν 
την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας από τα πιστωτικά ιδρύµατα η έδρα των 
οποίων ευρίσκεται σε τρίτη χώρα και, ιδίως, η πρώτη οδηγία 77/780/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1977 περί του συντονισµού των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση 
της δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος (1) επιτρέπουν στα κράτη µέλη να 
αποφασίζουν εάν και υπό ποιους όρους θα επιτρέπουν στα υποκαταστήµατα των εν 
λόγω πιστωτικών ιδρυµάτων να ασκούν δραστηριότητα στο έδαφός τους· ότι υπέρ 
των υποκαταστηµάτων αυτών δεν θα ισχύει η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα 
µε το άρθρο 59 παράγραφος 2 της συνθήκης, ούτε το δικαίωµα εγκαταστάσεως σε 
κράτος µέλος εκτός εκείνων στα οποία είναι εγκατεστηµένα· ότι, κατά συνέπεια, το 
⌦ δε ⌫ κράτος µέλος που επιτρέπει τέτοια υποκαταστήµατα ⌦ ενός πιστωτικού 
ιδρύµατος που έχει την έδρα του σε τρίτη χώρα ⌫ πρέπει να αποφασίζει πώς θα 
εφαρµόζει τις αρχές της παρούσας οδηγίας την παρούσα οδηγία στα εν λόγω 
υποκαταστήµατα ⌦ και να λαµβάνει υπόψη την ανάγκη ⌫ σύµφωνα µε το άρθρο 9 
παράγραφος 1 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ και λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να 
προστατεύονται οι καταθέτες και να διατηρηθεί η ακεραιότητα του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.· Εότι είναι ουσιαστικό οι καταθέτες αυτών των 
υποκαταστηµάτων να έχουν πλήρη γνώση των εγγυήσεων που τους αφορούν.· 

 

 νέο 

(9) Μολονότι, κατ’ αρχήν, όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να είναι µέλη ενός 
συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν 
συστήµατα τα οποία προστατεύουν το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα (θεσµικά συστήµατα 
προστασίας) και, ιδίως, διασφαλίζουν τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητά του. Τα εν 
λόγω συστήµατα εξασφαλίζουν προστασία των καταθετών πέραν της παρεχόµενης 
από σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων. Εάν τα συστήµατα αυτά είναι χωριστά από 
τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο 
επιπρόσθετος ρόλος τους στη διασφάλιση των συστηµάτων, κατά τον προσδιορισµό 
των συνεισφορών των µελών στα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων. Το 
εναρµονισµένο επίπεδο κάλυψης δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα συστήµατα που 
προστατεύουν το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα, εκτός εάν εξοφλούν τους καταθέτες. Οι 
καταθέτες θα πρέπει να µπορούν να προβάλλουν απαιτήσεις έναντι όλων των 
συστηµάτων, ιδίως εάν δεν µπορεί να διασφαλιστεί προστασία από σύστηµα 
αµοιβαίων εγγυήσεων. Εποµένως, δεν θα πρέπει να εξαιρείται από την οδηγία κανένα 
σύστηµα. 

(10) Τα θεσµικά συστήµατα προστασίας ορίζονται στο άρθρο 80 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2006/48/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης 
Ιουνίου 2006, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών 
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ιδρυµάτων (αναδιατύπωση)19 και µπορούν να αναγνωρίζονται από τις αρµόδιες αρχές 
ως συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων, εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια του εν 
λόγω άρθρου και της παρούσας οδηγίας. 

(11) Κατά την πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση, οι ασυντόνιστες αυξήσεις στα επίπεδα 
κάλυψης στα διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ ώθησαν τους καταθέτες να µεταφέρουν 
χρήµατα στις τράπεζες σε χώρες όπου οι εγγυήσεις των καταθέσεων ήταν υψηλότερες, 
πράγµα το οποίο στέρησε ρευστότητα από τις τράπεζες σε καιρούς ακραίων 
καταστάσεων. Σε καιρούς σταθερότητας, τα διαφορετικά επίπεδα κάλυψης µπορεί να 
οδηγήσουν τους καταθέτες να επιλέξουν την υψηλότερη προστασία των καταθέσεων 
παρά το πιο κατάλληλο καταθετικό προϊόν, πράγµα το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε 
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά. Εποµένως, είναι απαραίτητο 
να εξασφαλιστεί, ανεξαρτήτως του τόπου όπου ευρίσκονται οι καταθέσεις εντός της 
Ένωσης, εναρµονισµένο επίπεδο προστασίας των καταθέσεων. Ωστόσο, ορισµένες 
καταθέσεις, λόγω της ιδιαίτερης προσωπικής κατάστασης των καταθετών, µπορούν να 
καλύπτονται σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 

 

 2009/14/ΕΚ αιτιολογική 
σκέψη 4 

 νέο 

(12) Το ίδιο επίπεδο κάλυψης θα πρέπει να ισχύει για όλους τους καταθέτες, ανεξαρτήτως 
του αν το νόµισµα του κράτους µέλους είναι το ευρώ  και ανεξαρτήτως του αν η 
τράπεζα είναι µέλος ενός συστήµατος που προστατεύει το ίδιο το πιστωτικό 
ίδρυµα . Ωστόσο, τα κράτη µέλη εκτός της ζώνης του ευρώ ευρωζώνης θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να στρογγυλοποιούν τα ποσά που προκύπτουν από τη 
µετατροπή, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ισοδύναµη προστασία των καταθετών. 

 

 94/19/ΕΚ αιτιολογική σκέψη 
16 (προσαρµοσµένο) 

(13) Αότι, αφενός, το ελάχιστο ύψος εγγύησης της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να αφήνει 
απροστάτευτο µεγάλο µέρος των καταθέσεων, προς όφελος τόσο της προστασίας των 
καταναλωτών όσο και της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος· ότι, 
αφετέρου, δεν θα ήταν σκόπιµο να επιβάλλεται σε όλη την Κοινότητα επίπεδο 
προστασίας, το οποίο ενδέχεται, σε ορισµένες περιπτώσεις, να έχει ως αποτέλεσµα να 
ενθαρρύνει την επισφαλή διοίκηση των πιστωτικών ιδρυµάτων· ότι πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το κόστος της χρηµατοδότησης των συστηµάτων. Συνεπώς, ότι φαίνεται 
εύλογο να καθοριστεί το εναρµονισµένο ελάχιστο ύψος της εγγύησης σε ⌦ 100 000 
ευρώ. ⌫ 20 000 Εcu· ότι θα είναι ενδεχοµένως αναγκαίες περιορισµένες 
µεταβατικές ρυθµίσεις προκειµένου τα συστήµατα να συµµορφωθούν προς το ποσό 
αυτό· 

                                                 
19 ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1. 
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 94/19/ΕΚ αιτιολογική σκέψη 
20 (προσαρµοσµένο) 

(14) Έότι µάλλον έχει ακολουθηθεί η αρχή του εναρµονισµένου ελάχιστου ύψους ανά 
καταθέτη και όχι ανά κατάθεση.· Εότι είναι, ως εκ τούτου, σκόπιµο να ληφθούν 
υπόψη οι καταθέσεις καταθετών που είτε δεν αναφέρονται ως δικαιούχοι του 
λογαριασµού είτε δεν είναι οι µόνοι δικαιούχοι· ότι το ύψος αυτό πρέπει, εποµένως, 
να εφαρµόζεται για κάθε καταθέτη του οποίου διαπιστώνεται η ταυτότητα.· Αότι 
αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει στην περίπτωση των οργανισµών συλλογικών επενδύσεων 
σε κινητές αξίες, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες προστασίας που δεν 
υπάρχουν για τις προαναφερθείσες καταθέσεις.· 

 

 νέο 

(15) Τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να εµποδίζονται να καθιερώνουν συστήµατα 
προστασίας των συντάξεων εν γένει, τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν χωριστά από 
τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων. Τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να 
εµποδίζονται να προστατεύουν ορισµένες καταθέσεις που αφορούν κοινωνικούς 
λόγους ή συναλλαγές επί ακινήτων για σκοπούς ιδιωτικής κατοικίας. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 

 

 94/19/EK αιτιολογική σκέψη 
23 (νέο) 

 νέο 

(16) ότι, στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας, δεν Εείναι απαραίτητο να εναρµονιστούν οι 
µέθοδοι χρηµατοδότησης των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων ή των ίδιων 
των πιστωτικών ιδρυµάτων., δεδοµένου ότι, Ααφενός, το κόστος της χρηµατοδότησης 
των συστηµάτων αυτών πρέπει να βαρύνει,  κυρίως  κατ’ αρχήν, τα ίδια τα 
πιστωτικά ιδρύµατα· και, αφετέρου, η χρηµατοδοτική ικανότητα των συστηµάτων 
αυτών πρέπει να ανάλογη των υποχρεώσεών τους.  Προκειµένου να διασφαλιστεί 
ότι οι καταθέτες σε όλα τα κράτη µέλη απολαύουν οµοίως υψηλού επιπέδου 
προστασίας και ότι τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων δανείζονται αµοιβαία 
µόνον εφόσον έχουν καταβληθεί σηµαντικές χρηµατοδοτικές προσπάθειες από το 
ενδιαφερόµενο σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων, θα πρέπει να εναρµονιστεί σε 
υψηλό επίπεδο η χρηµατοδότηση των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων.  
Αυτό·ότι, ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του 
τραπεζικού συστήµατος του συγκεκριµένου κράτους µέλους.· 

 

 νέο 

(17) Προκειµένου να περιοριστεί η προστασία των καταθέσεων στον βαθµό που είναι 
αναγκαίος για να κατοχυρωθεί ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια για τους καταθέτες 
και να αποφευχθεί η µεταφορά των επενδυτικών κινδύνων στα συστήµατα εγγύησης 
των καταθέσεων, ορισµένα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα επενδυτικού χαρακτήρα θα 



EL 18   EL 

πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο κάλυψης, ιδίως εκείνα που δεν είναι επιστρεπτέα 
στο άρτιο και εκείνα των οποίων η ύπαρξη µπορεί να αποδειχθεί µόνον µε 
πιστοποιητικό. 

(18) Ορισµένοι καταθέτες δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιµοι για προστασία των 
καταθέσεων, ιδίως οι δηµόσιες αρχές ή άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Ο 
περιορισµένος αριθµός τους, σε σύγκριση µε όλους τους άλλους καταθέτες, 
ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, σε περίπτωση 
πτώχευσης τραπεζών. Εξ άλλου, οι αρχές διαθέτουν πολύ ευκολότερη πρόσβαση σε 
πιστώσεις από ό,τι οι πολίτες. Οι µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει, κατ’ 
αρχήν, να καλύπτονται, ανεξαρτήτως του µεγέθους τους. 

(19) Στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες20 δίδεται ορισµός της 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Βάσει του εν λόγω ορισµού, 
θα πρέπει να αποκλείεται η καταβολή πληρωµών από τα συστήµατα εγγύησης των 
καταθέσεων σε ορισµένους καταθέτες. 

 

 94/19/ΕΚ αιτιολογική σκέψη 4 

(20) Τότι το κόστος, για τα πιστωτικά ιδρύµατα, της συµµετοχής σε ένα σύστηµα εγγύησης 
είναι ασυγκρίτως χαµηλότερο από το κόστος µιας γενικευµένης απόσυρσης 
τραπεζικών καταθέσεων, όχι µόνο από ένα πιστωτικό ίδρυµα που θα αντιµετώπιζε 
δυσχέρειες, αλλά επίσης και από υγιή πιστωτικά ιδρύµατα, κατόπιν απώλειας της 
εµπιστοσύνης των καταθετών στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος.· 

 

 νέο 

(21) Είναι απαραίτητο τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα των συστηµάτων εγγύησης των 
καταθέσεων να ανέρχονται σε ένα ορισµένο επίπεδο-στόχο και να µπορούν να 
εισπράττονται έκτακτες συνεισφορές. Όπου χρειάζεται, τα συστήµατα εγγύησης των 
καταθέσεων θα πρέπει να έχουν προβλέψει κατάλληλες ρυθµίσεις εναλλακτικής 
χρηµατοδότησης, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν βραχυπρόθεσµη 
χρηµατοδότηση, προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις έναντι αυτών. 

(22) Τα χρηµατοδοτικά µέσα των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται, κατά κύριο λόγο, για την εξόφληση των καταθετών. Θα µπορούν, 
ωστόσο, να χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς καταθέσεων σε 
άλλο πιστωτικό ίδρυµα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα τα οποία βαρύνουν το 
σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων δεν υπερβαίνουν το ποσό των καλυπτόµενων 
καταθέσεων στο σχετικό πιστωτικό ίδρυµα. Θα µπορούν επίσης, µέχρις ενός σηµείου, 
όπως ορίζεται στην οδηγία, να χρησιµοποιούνται για να χρηµατοδοτείται η πρόληψη 
της πτώχευσης τραπεζών. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων και να λαµβάνονται υπό την επιφύλαξη της µελλοντικής 

                                                 
20 ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σ. 77. 
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πολιτικής της Επιτροπής όσον αφορά την δηµιουργία εθνικών ταµείων εξυγίανσης 
τραπεζών. 

(23) Στον πίνακα 1, που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα I σηµείο 14, της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 
2006, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των 
πιστωτικών ιδρυµάτων (αναδιατύπωση)21 αποδίδονται κίνδυνοι σε ορισµένα στοιχεία 
του ενεργητικού. Το εν λόγω παράρτηµα θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, 
προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων 
επενδύουν µόνον σε χαµηλού κινδύνου στοιχεία του ενεργητικού. 

(24) Για τις συνεισφορές στα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων θα πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός κινδύνου στον οποίο υπόκεινται τα µέλη τους. Με τον 
τρόπο αυτόν, θα µπορεί να αντικατοπτρίζεται το προφίλ κινδύνου των επιµέρους 
τραπεζών και να υπολογίζονται δίκαια οι συνεισφορές, όπως και να παρέχονται 
κίνητρα λειτουργίας µε λιγότερο ριψοκίνδυνο επιχειρηµατικό µοντέλο. Με την 
ανάπτυξη µιας σειράς βασικών δεικτών, υποχρεωτικών για όλα τα κράτη µέλη, και 
µιας άλλης σειράς προαιρετικών συµπληρωµατικών δεικτών, θα επιτευχθεί βαθµιαία η 
εναρµόνιση. 

 

 94/19/EK αιτιολογική σκέψη 
25 (νέο) 

 νέο 

(25) Ηότι η προστασία των καταθέσεων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς και απαραίτητο συµπλήρωµα του συστήµατος εποπτείας των 
πιστωτικών ιδρυµάτων, λόγω της αλληλεγγύης που επιβάλλει µεταξύ όλων των 
πιστωτικών ιδρυµάτων µιας δεδοµένης χρηµατοπιστωτικής αγοράς σε περίπτωση που 
ένα ίδρυµα αδυνατεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις του.,  Ως εκ τούτου, τα συστήµατα 
εγγύησης των καταθέσεων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αµοιβαίου δανεισµού σε 
περίπτωση ανάγκης.  

 

 2009/14/ΕΚ αιτιολογική σκέψη 
10 (προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(26) Η τρίµηνη ⌦ µέγιστη ⌫ προθεσµία εκταµίευσης ⌦ των έξι εβδοµάδων από τις 31 
∆εκεµβρίου 2010 ⌫ που προβλέπεται σήµερα, η οποία µπορεί να παραταθεί κατά 
εννέα µήνες, αντίκειται στην ανάγκη να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη των καταθετών και 
δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Εποµένως, ο χρόνος εκταµίευσης θα πρέπει να 
µειωθεί ώστε να καλύπτει χρονικό διάστηµα  µίας εβδοµάδας.  είκοσι εργάσιµων 
ηµερών. Η εν λόγω προθεσµία θα πρέπει να παρατείνεται µόνον σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης των αρµόδιων αρχών. ∆ύο έτη από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και 

                                                 
21 ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 201. 
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τις καθυστερήσεις των διαδικασιών εκταµίευσης, µε την οποία θα αξιολογεί εάν 
ενδείκνυται περαιτέρω µείωση της προθεσµίας σε δέκα εργάσιµες ηµέρες. 

 

 νέο 

(27) Τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων στα κράτη µέλη όπου ένα πιστωτικό ίδρυµα 
έχει ιδρύσει υποκαταστήµατα ή όπου παρέχει άµεσα υπηρεσίες θα πρέπει να 
ενηµερώνουν και να εξοφλούν τους καταθέτες για λογαριασµό του συστήµατος του 
κράτους µέλους όπου έχει λάβει άδεια λειτουργίας το πιστωτικό ίδρυµα. Τα σχετικά 
συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων θα πρέπει να συνάπτουν συµφωνίες εκ των 
προτέρων, προκειµένου να διευκολυνθούν οι εργασίες αυτές. 

 

 94/19/ΕΚ αιτιολογική 
σκέψη 21 

 νέο 

(28) Ηότι η πληροφόρηση των καταθετών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την προστασία 
τους και πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί γι’ αυτή ένας ελάχιστος αριθµός διατάξεων 
αναγκαστικού δικαίου·  . Εποµένως, οι σηµερινοί καταθέτες θα πρέπει να 
ενηµερώνονται σχετικά µε την κάλυψή τους και το αρµόδιο σύστηµα στο αντίγραφο 
κίνησης του λογαριασµού τους, οι δε µελλοντικοί καταθέτες προσυπογράφοντας ένα 
τυποποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο. Το περιεχόµενο των πληροφοριών αυτών θα 
πρέπει να είναι ταυτόσηµο για όλους τους καταθέτες. Ηότι, ωστόσο, η ανεξέλεγκτη, 
στα πλαίσια διαφηµίσεων, χρήση πληροφοριών για το ποσό και το πεδίο ενός 
συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων θα µπορούσε να υπονοµεύσει τη σταθερότητα 
του τραπεζικού συστήµατος ή να κλονίσει την εµπιστοσύνη των καταθετών· ότι τα 
κράτη µέλη πρέπει, ως εκ τούτου, να εφαρµόζουν κανόνες προς περιορισµό 
παροµοίων πληροφοριών·  . Εποµένως, η µνεία των συστηµάτων εγγύησης των 
καταθέσεων στις διαφηµίσεις θα πρέπει να περιορίζεται σε σύντοµη απλή µνεία. Τα 
συστήµατα τα οποία προστατεύουν το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να 
ενηµερώνουν σαφώς τους καταθέτες σχετικά µε τη λειτουργία τους, χωρίς να 
υπόσχονται απεριόριστη προστασία των καταθέσεων.  

 

 νέο 

(29) Η οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 
αυτών22 εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κατ’ 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

                                                 
22 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 
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 94/19/ΕΚ αιτιολογική 
σκέψη 24 

(30) Ηότι η παρούσα οδηγία δεν µπορεί να προβλέπει ευθύνη των κρατών µελών ή των 
αρµόδιων αρχών τους έναντι των καταθετών, εφόσον έχουν µεριµνήσει για τη 
θέσπιση ή την επίσηµη αναγνώριση ενός ή περισσοτέρων συστηµάτων εγγύησης των 
καταθέσεων ή των ίδιων των πιστωτικών ιδρυµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποζηµίωση ή η προστασία των καταθετών υπό τους όρους που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.· 

 

 νέο 

(31) Η Επιτροπή, στην πρότασή της για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της 23ης 
Σεπτεµβρίου 200923, υπέβαλε νοµοθετική πρόταση για τη δηµιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας και ανέφερε λεπτοµέρειες 
σχετικά µε την αρχιτεκτονική αυτού του νέου εποπτικού πλαισίου, στο οποίο 
συµπεριλαµβάνεται η δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. 

(32) Σεβόµενη την εποπτεία των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων από τα κράτη 
µέλη, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα πρέπει να συντελέσει στην επίτευξη του 
στόχου ο οποίος συνίσταται στη διευκόλυνση των πιστωτικών ιδρυµάτων να 
αναλαµβάνουν και να ασκούν τις δραστηριότητές τους, διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως 
αποτελεσµατική προστασία των καταθετών. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή θα πρέπει 
να επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι όροι δανεισµού µεταξύ των συστηµάτων εγγύησης 
των καταθέσεων, οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, και να δηλώνει, εντός 
των αυστηρών ορίων που τίθενται στην παρούσα οδηγία, τα ποσά που πρόκειται να 
χορηγήσει ως δάνειο κάθε σύστηµα, το αρχικό επιτόκιο, καθώς και τη διάρκεια του 
δανείου. Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα πρέπει ακόµη να 
συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά µε τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων, 
ιδίως όσον αφορά το ποσό καταθέσεων που καλύπτουν, µε επιβεβαίωση από τις 
αρµόδιες αρχές. Θα πρέπει να ενηµερώνει τα άλλα συστήµατα εγγύησης των 
καταθέσεων σχετικά µε την υποχρέωσή τους να χορηγούν δάνεια. 

(33) Είναι αναγκαία η καθιέρωση ενός αποτελεσµατικού µέσου για τη θέσπιση 
εναρµονισµένων τεχνικών κανόνων στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε να 
διασφαλίζονται ισότιµοι όροι ανταγωνισµού και επαρκής προστασία των καταθετών 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα εν λόγω πρότυπα θα πρέπει να καταρτιστούν 
προκειµένου να τυποποιηθεί ο υπολογισµός των συνεισφορών βάσει του κινδύνου. 

(34) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία των 
συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων και η ισόρροπη εξέταση της θέσης τους στα 
διάφορα κράτη µέλη, η Αρχή θα πρέπει να µπορεί να ρυθµίζει διαφορές µεταξύ 
αυτών, µε δεσµευτικό αποτέλεσµα. 

                                                 
23 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών – COM (2009) 501. 
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(35) Θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όσον αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 5. 

(36) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, 
συγκεκριµένα η εναρµόνιση των κανόνων που αφορούν τη λειτουργία των 
συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων, µπορούν να επιτευχθούν µόνον στο επίπεδο 
της Ένωσης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών. 

(37) Η υποχρέωση µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να 
περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας των προϋπαρχουσών 
οδηγιών. Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν 
τροποποιούνται κατ’ ουσία απορρέει από τις προϋπάρχουσες οδηγίες. 

(38) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον 
αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται 
στο παράρτηµα IV, 

 

 94/19/ΕΚ 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 
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 νέο 

Άρθρο 1 
 

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που αφορούν τη λειτουργία των συστηµάτων 
εγγύησης των καταθέσεων. 

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων 
που βασίζονται σε νοµοθετικές ή συµβατικές διατάξεις, καθώς και σε θεσµικά 
συστήµατα προστασίας αναγνωρισµένα ως συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων. 

3. Τα θεσµικά συστήµατα προστασίας, κατά την έννοια του άρθρου 80 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, δύνανται να αναγνωριστούν από τις αρµόδιες αρχές ως 
συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων, εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια του εν 
λόγω άρθρου και της παρούσας οδηγίας. 

4. Τα θεσµικά συστήµατα προστασίας, τα οποία δεν είναι αναγνωρισµένα βάσει της 
παραγράφου 3 και δεν εγγυώνται καταθέσεις, δεν υπόκεινται στην παρούσα οδηγία, 
πλην ως προς το άρθρο 14 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο και το παράρτηµα III 
τελευταίο εδάφιο. 

 

 94/19/EK άρθρο 1 σηµ. 1 (νέο) 

Άρθρο 2 
 

Ορισµοί 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 

α)1. «κατάθεση»: το πιστωτικό υπόλοιπο, που προκύπτει από κεφάλαια κατατεθειµένα σε 
λογαριασµό ή από µεταβατικές καταστάσεις απορρέουσες από συνήθεις τραπεζικές 
συναλλαγές και το οποίο το πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να επιστρέψει βάσει των 
ισχυόντων νόµιµων και συµβατικών όρων, καθώς και χρέη για τα οποία το εν λόγω 
πιστωτικό ίδρυµα έχει εκδώσει παραστατικούς τίτλους. 

Τα µερίδια οικοδοµικών συνεταιρισµών του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, 
εκτός από εκείνα που έχουν χαρακτήρα κεφαλαίου και καλύπτονται από το άρθρο 2, 
αντιµετωπίζονται ως καταθέσεις. 

Οι οµολογίες που πληρούν τους όρους του άρθρου 22 παράγραφος 4 της οδηγίας 
85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης ∆εκεµβρίου 1985 για το συντονισµό των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους 
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οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)24 δεν θεωρούνται 
ως καταθέσεις. 

Για τον υπολογισµό του πιστωτικού υπολοίπου, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τους 
κανόνες και τις διατάξεις περί συµψηφισµού και ανταπαιτήσεων, σύµφωνα µε τους 
νοµικούς και συµβατικούς όρους που ισχύουν για την κατάθεση· 

 

 νέο 

Ένα µέσο δεν αποτελεί κατάθεση σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

η ύπαρξή του µπορεί να αποδειχθεί µόνον µε άλλο πιστοποιητικό εκτός από 
αντίγραφο κίνησης λογαριασµού· 

το κεφάλαιό του δεν είναι επιστρεπτέο στο άρτιο· 

το κεφάλαιό του είναι επιστρεπτέο στο άρτιο µόνον δυνάµει ειδικής εγγύησης 
ή συµφωνίας που παρέχεται από το πιστωτικό ίδρυµα ή τρίτο µέρος·  

β) «επιλέξιµες καταθέσεις»: καταθέσεις που δεν εξαιρούνται από την προστασία 
σύµφωνα µε το άρθρο 4· 

γ) «καλυπτόµενες καταθέσεις»: επιλέξιµες καταθέσεις που δεν υπερβαίνουν το επίπεδο 
κάλυψης που αναφέρεται στο άρθρο 5· 

 

 94/19/ΕΚ άρθρο 1 σηµ. 2 

δ)2. «κοινός λογαριασµός»: λογαριασµός που ανοίγεται στο όνοµα δύο ή περισσοτέρων 
προσώπων ή επί του οποίου δύο ή περισσότερα πρόσωπα έχουν δικαιώµατα, και ο 
οποίος µπορεί να κινηθεί µε την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων από τα πρόσωπα 
αυτά· 

 

 94/19/ΕΚ άρθρο 1 σηµ. 3 

ε)3. «µη διαθέσιµη κατάθεση»: µια κατάθεση που οφείλεται, είναι ληξιπρόθεσµη και δεν 
έχει καταβληθεί από πιστωτικό ίδρυµα βάσει των ισχυόντων νόµιµων και 
συµβατικών όρων και 

i) είτε οι αρµόδιες αρχές έχουν διαπιστώσει ότι, κατά τη γνώµη τους, το οικείο 
πιστωτικό ίδρυµα δεν φαίνεται προς το παρόν ικανό να επιστρέψει την 
κατάθεση, για λόγους που έχουν άµεση σχέση µε την οικονοµική του 
κατάσταση, και δεν προβλέπεται ότι θα καταστεί ικανό στο προσεχές µέλλον. 

                                                 
24 ΕΕ αριθ. C 163 της 30.6.1992, σ. 6, και ΕΕ αριθ. C 178 της 30.6.1993, σ. 14. 
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 2009/14/ΕΚ άρθρο 1 σηµ. 1 

Οι αρµόδιες αρχές προβαίνουν στη διαπίστωση αυτή το συντοµότερο δυνατό και 
οπωσδήποτε εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή κατά την οποία 
απεδείχθη για πρώτη φορά ότι το πιστωτικό ίδρυµα δεν έχει επιστρέψει τις 
ληξιπρόθεσµες και απαιτητές καταθέσεις, ή 

 

 94/19/EK άρθρο 1 σηµ. 1 (νέο) 

ii) είτε δικαστική αρχή, βασιζόµενη σε λόγους που έχουν άµεση σχέση µε την 
οικονοµική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύµατος, έλαβε απόφαση, η οποία 
έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή της ικανότητας των καταθετών να εγείρουν 
αξιώσεις έναντι του ιδρύµατος, εάν αυτό συµβεί πριν από την 
προαναφερόµενη διαπίστωση· 

στ)4. «πιστωτικό ίδρυµα»: η επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στο να 
δέχεται καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια από το κοινό και να χορηγεί 
πιστώσεις για λογαριασµό της  κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2006/48/ΕΚ · 

ζ)5. «υποκατάστηµα»: έδρα εκµεταλλεύσεως, που αποτελεί ένα, άνευ νοµικής 
προσωπικότητας, τµήµα πιστωτικού ιδρύµατος και πραγµατοποιεί αµέσως, εν όλω ή 
εν µέρει, τις συµφυείς προς τη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων πράξεις· 

 

 νέο 

η) «επίπεδο-στόχος»: 1,5% των επιλέξιµων καταθέσεων για την κάλυψη των οποίων 
είναι υπεύθυνο ένα σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων· 

θ) «διαθέσιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα»: µετρητά, καταθέσεις και χαµηλού κινδύνου 
στοιχεία ενεργητικού µε εναποµένουσα διάρκεια µέχρι την οριστική ληκτότητα έως 
24 µήνες, τα οποία µπορούν να ρευστοποιηθούν εντός προθεσµίας που δεν 
υπερβαίνει την προθεσµία που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1· 

ι) «χαµηλού κινδύνου στοιχεία ενεργητικού»: στοιχεία ενεργητικού που εµπίπτουν 
στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία του παραρτήµατος I σηµείο 14 πίνακας 1 
της οδηγίας 2006/49/ΕΚ, αλλά εξαιρουµένων άλλων αποδεκτών στοιχείων κατά την 
έννοια του σηµείου 15 του εν λόγω παραρτήµατος· 

ια) «κράτος µέλος καταγωγής»: το κράτος µέλος όπου έχει την έδρα του ένα πιστωτικό 
ίδρυµα· 

ιβ) «κράτος µέλος υποδοχής»: το κράτος µέλος όπου ένα πιστωτικό ίδρυµα έχει 
υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες· 

ιγ) «αρµόδιες αρχές»: οι αρµόδιες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2006/48/ΕΚ· 
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2. Οσάκις η παρούσα οδηγία αναφέρεται στον [κανονισµό για την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών (ΕΑΤ)], οι φορείς που διαχειρίζονται συστήµατα εγγύησης των 
καταθέσεων, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, θεωρούνται αρµόδιες 
αρχές κατά την έννοια του άρθρου 2 σηµείο 2 του εν λόγω κανονισµού. 

 

 94/19/ΕΚ άρθρο 3 
1 2005/1/EΚ άρθρο 2 
 νέο 

Άρθρο 3 

Συµµετοχή και εποπτεία 

1. Κάθε κράτος µέλος φροντίζει να συσταθούν και να αναγνωριστούν επίσηµα στο 
έδαφός του ένα ή περισσότερα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων. 

 Αυτό δεν εµποδίζει τη συγχώνευση συστηµάτων διαφορετικών κρατών µελών.   

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο και στην 
παράγραφο 4, πΠιστωτικό ίδρυµα µε άδεια λειτουργίας στο εν λόγω κράτος µέλος 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ δεν δικαιούται να δέχεται 
καταθέσεις, αν δεν είναι µέλος συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων. 

Ένα κράτος µέλος µπορεί, ωστόσο, να απαλλάσσει ένα πιστωτικό ίδρυµα από την 
υποχρέωση συµµετοχής σε σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων, εάν το εν λόγω 
πιστωτικό ίδρυµα είναι εντεταγµένο σε ένα σύστηµα που το προστατεύει ως 
πιστωτικό ίδρυµα και εγγυάται ιδίως τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητά του, 
εξασφαλίζοντας έτσι στους καταθέτες προστασία τουλάχιστον ισοδύναµη µε εκείνη 
που προσφέρει ένα σύστηµα εγγυήσεως των καταθέσεων, και που, σύµφωνα µε τη 
γνώµη των αρµοδίων αρχών, πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 

– το σύστηµα υπάρχει και έχει αναγνωρισθεί επίσηµα κατά την έκδοση της 
παρούσας οδηγίας, 

– το σύστηµα έχει ως αντικείµενο να προλαµβάνει ώστε οι καταθέσεις σε 
πιστωτικά ιδρύµατα που υπάγονται στο σύστηµα να µην καθίστανται µη 
διαθέσιµες, και να διαθέτει τα απαιτούµενα προς τούτο µέσα, 

– το σύστηµα δεν συνίσταται σε εγγύηση παρεχόµενη από το ίδιο το κράτος 
µέλος ή τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές του σε πιστωτικό ίδρυµα, 

– το σύστηµα εξασφαλίζει την πληροφόρηση των καταθετών σύµφωνα µε τους 
τρόπους και τους όρους που προβλέπει το άρθρο 9. 

Όσα κράτη µέλη κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής ενηµερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή, κοινοποιώντας ιδίως τα χαρακτηριστικά αυτών των συστηµάτων 
προστασίας και τα πιστωτικά ιδρύµατα που καλύπτονται από αυτά, καθώς και τις 
µεταγενέστερες τροποποιήσεις των πληροφοριών που έχουν διαβιβάσει. Η Επιτροπή 
ενηµερώνει σχετικά την 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών . 
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2. Εάν ένα πιστωτικό ίδρυµα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει ως µέλος 
συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων, απευθύνεται κοινοποίηση στις αρµόδιες 
αρχές που χορήγησαν την άδεια λειτουργίας, οι οποίες, σε συνεργασία µε το 
σύστηµα εγγύησης, λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα, περιλαµβανοµένης της 
επιβολής κυρώσεων, για να εξασφαλίσουν ότι το πιστωτικό ίδρυµα τηρεί τις 
υποχρεώσεις του. 

3. Εάν, παρά τα µέτρα αυτά, το πιστωτικό ίδρυµα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις, του, το 
σύστηµα µπορεί, εφόσον η εθνική νοµοθεσία επιτρέπει τον αποκλεισµό µέλους, και 
µε τη ρητή συναίνεση των αρµόδιων αρχών, να ειδοποιεί εντός προθεσµίας  ενός 
µηνός  δώδεκα µηνών τουλάχιστον ότι προτίθεται να αποκλείσει το πιστωτικό 
ίδρυµα από τη συµµετοχή του στο σύστηµα. Οι καταθέσεις που έγιναν πριν από τη 
λήξη της προθεσµίας εξακολουθούν να καλύπτονται πλήρως από το σύστηµα. Εάν, 
µετά την πάροδο της προθεσµίας, το πιστωτικό ίδρυµα δεν έχει τηρήσει τις 
υποχρεώσεις του, το σύστηµα εγγύησης  προβαίνει  µπορεί, πάντα µε τη ρητή 
συναίνεση των αρµόδιων αρχών, να προβεί σε αποκλεισµό του. 

4. Εφόσον το επιτρέπει η εθνική νοµοθεσία, και µε τη ρητή συγκατάθεση των 
αρµόδιων αρχών που χορήγησαν την άδεια λειτουργίας, ένα πιστωτικό ίδρυµα που 
αποκλείσθηκε από σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων µπορεί να συνεχίσει να 
δέχεται καταθέσεις εάν, πριν από τον αποκλεισµό του, έχει συστήσει εναλλακτική 
εγγύηση που εξασφαλίζει στους καταθέτες ύψος και πεδίο προστασίας τουλάχιστον 
ίσο µε εκείνο που προσφέρει το επίσηµα αναγνωρισµένο σύστηµα. 

5. Εάν ένα πιστωτικό ίδρυµα για το οποίο υπάρχει πρόθεση αποκλεισµού δυνάµει της 
παραγράφου 3 αδυνατεί να συστήσει εναλλακτική εγγύηση σύµφωνα µε τους όρους 
που εκτίθενται στην παράγραφο 4, οι αρµόδιες αρχές που χορήγησαν την άδεια 
λειτουργίας του την ανακαλούν αµέσως. 

 

 94/19/ΕΚ άρθρο 5 
(προσαρµοσµένο) 

4. Οι καταθέσεις που υφίστανται κατά τον χρόνο της ανάκλησης της άδειας ενός 
πιστωτικού ιδρύµατος το οποίο έλαβε αυτή την άδεια σύµφωνα µε το άρθρο ⌦ 6 
της οδηγίας 2006/48/ΕΚ ⌫ 3 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ εξακολουθούν να 
καλύπτονται από το σύστηµα εγγύησης. 

 

 νέο 

5. Όλα τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
εποπτεύονται από τις αρµόδιες αρχές, επί συνεχούς βάσεως, ως προς τη 
συµµόρφωσή τους µε την παρούσα οδηγία. 
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 2009/14/ΕΚ άρθρο 1 σηµ. 6 
στοιχ. α) (νέο) 

6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων να 
διενεργούν ελέγχους των συστηµάτων τους και, εφόσον απαιτείται, να 
ενηµερώνονται σε περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές διαπιστώνουν προβλήµατα σε 
κάποιο πιστωτικό ίδρυµα, τα οποία ενδέχεται να ενεργοποιήσουν την παρέµβαση 
των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων. 

 

 νέο 

Οι εν λόγω έλεγχοι πραγµατοποιούνται τουλάχιστον ανά τριετία ή όποτε απαιτείται 
από τις περιστάσεις. Ο πρώτος έλεγχος πραγµατοποιείται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 
2013. 

Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών πραγµατοποιεί περιοδικά οµότιµες 
αξιολογήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του [κανονισµού για την ΕΑΤ]. Τα 
συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων δεσµεύονται από το επαγγελµατικό απόρρητο 
που αναφέρεται στο άρθρο 56 του εν λόγω κανονισµού, όταν ανταλλάσσουν 
πληροφορίες µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. 

7. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων, ανά 
πάσα στιγµή εφόσον το ζητήσουν, λαµβάνουν από τα µέλη τους κάθε αναγκαία 
πληροφορία προκειµένου να προετοιµάσουν εξόφληση των καταθετών, 
συµπεριλαµβανοµένων των επισηµάνσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2. 
Οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διενέργεια προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων 
υποβάλλονται στα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων επί συνεχούς βάσεως. Οι 
πληροφορίες αυτές καθίστανται ανώνυµες. Οι ληφθείσες πληροφορίες µπορούν να 
χρησιµοποιούνται µόνον για τη διενέργεια προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων ή 
για την προετοιµασία των εξοφλήσεων και δεν διατηρούνται για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο από το απαιτούµενο για τους σκοπούς αυτούς. 

 

 94/19/ΕΚ άρθρο 2 
(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 4 
 

Επιλεξιµότητα των καταθέσεων 

1. Εξαιρούνται από οποιαδήποτε επιστροφή από τα συστήµατα εγγύησης των 
καταθέσεων τα ακόλουθα: 

α) µε την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος της παραγράφου 3 του άρθρου 8, 
οι καταθέσεις που γίνονται από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα στο όνοµά τους και 
για δικό τους λογαριασµό, 
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β) όλοι οι τίτλοι οι οποίοι εµπίπτουν στον ορισµό των «ιδίων κεφαλαίων», του 
άρθρου ⌦ 57 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ ⌫ 2 της οδηγίας 89/299/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 17ης Απριλίου 1989 σχετικά µε τα ίδια κεφάλαια των 
πιστωτικών ιδρυµάτων25, 

γ) οι καταθέσεις οι απορρέουσες από συναλλαγές σε σχέση µε τις οποίες εξεδόθη 
καταδικαστική ποινική απόφαση για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται από στο άρθρο 1 ⌦ στοιχείο Γ ⌫ της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 

 

 νέο 

δ) οι καταθέσεις των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων κατά την έννοια του άρθρου 4 
σηµείο 5 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, 

ε) οι καταθέσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 1 σηµείο 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, 

στ) οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα του κατόχου δεν έχει διαπιστωθεί ποτέ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ, όταν έχουν 
καταστεί µη διαθέσιµες, 

ζ) οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 

η) οι καταθέσεις των οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, 

θ) οι καταθέσεις των συνταξιοδοτικών ταµείων, 

ι) οι καταθέσεις των αρχών, 

ια) πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από πιστωτικό ίδρυµα και οφειλές που 
προέκυψαν από αποδοχές ιδίων συναλλαγµατικών και γραµµατίων, 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα επισηµαίνουν τις 
καταθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά τρόπο που να επιτρέπει τον 
άµεσο εντοπισµό των εν λόγω καταθέσεων. 

                                                 
25 ΕΕ L 124 της 5.5.1989, σ. 16. 
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 2009/14/ΕΚ άρθρο 1 σηµ. 3 
στοιχ. α) (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 5 
 

Επίπεδο κάλυψης 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι το ποσό για την κάλυψη του συνόλου των 
καταθέσεων κάθε καταθέτη ορίζεται τουλάχιστον σε ⌦ 100 000 ευρώ, ⌫ 50000 
EUR εφόσον οι καταθέσεις καθίστανται µη διαθέσιµες. 

1α. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι το ποσό για την 
κάλυψη του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη ορίζεται σε 100000 EUR 
εφόσον οι καταθέσεις καθίστανται µη διαθέσιµες. 

Εάν στην έκθεσή της κατά το άρθρο 12 η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 
εν λόγω αύξηση και εναρµόνιση δεν είναι κατάλληλες και οικονοµικά βιώσιµες για 
όλα τα κράτη µέλη ούτως ώστε να διασφαλισθεί η προστασία των καταναλωτών, η 
σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών στην Κοινότητα και να αποφευχθούν 
τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού διασυνοριακά, µεταξύ των κρατών µελών, θα 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρόταση για την 
τροποποίηση του πρώτου εδαφίου. 

 

 νέο 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων να µην 
αποκλίνουν από το επίπεδο κάλυψης που καθορίζεται στην παράγραφο 1. Ωστόσο, 
τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι οι ακόλουθες καταθέσεις καλύπτονται, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εξοφλήσεις δεν υπόκεινται στις διατάξεις των 
άρθρων 9, 10 και 11: 

α) οι καταθέσεις από συναλλαγές επί ακινήτων για σκοπούς ιδιωτικής κατοικίας, 
επί 12µηνο από την πίστωση του ποσού· 

β) οι καταθέσεις για κοινωνικούς λόγους, που καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο, οι 
οποίες συνδέονται µε ιδιαίτερα γεγονότα της ζωής, όπως ο γάµος, το διαζύγιο, 
η αναπηρία ή ο θάνατος του καταθέτη. Η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 12µηνο 
από τη στιγµή που έλαβε χώρα το γεγονός. 

3. Η παράγραφος 2 δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρούν ή να καθιερώνουν 
συστήµατα που προστατεύουν προϊόντα ασφάλισης γήρατος και συντάξεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα συστήµατα αυτά δεν καλύπτουν µόνον τις καταθέσεις, αλλά 
προσφέρουν συνολική κάλυψη για όλα τα σχετικά προϊόντα και καταστάσεις. 
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 2009/14/EK άρθρο 1 σηµ. 3 
στοιχ. α) (νέο) 

 νέο 

41β.  Οι καταθέσεις επιστρέφονται στο νόµισµα στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός. 
Εάν  Τα κράτη µέλη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη, όταν µετατρέπουν στο 
εθνικό τους νόµισµα τα εκφραζόµενα σε ευρώ ποσά κατά την παράγραφο τις 
παραγράφους 1 και 1α,  µετατρέπονται σε άλλα  θα διασφαλίζουν ότι τα ποσά 
στα εθνικά νοµίσµατα,  τα ποσά  που καταβάλλονται πράγµατι στους καταθέτες 
ισοδυναµούν µε τα ποσά που ορίζει η παρούσα οδηγία. 

 

 νέο 

5. Τα κράτη µέλη τα οποία µετατρέπουν τα εκφραζόµενα σε ευρώ ποσά στο εθνικό 
τους νόµισµα, για τη µετατροπή χρησιµοποιούν αρχικά τη συναλλαγµατική ισοτιµία 
η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να στρογγυλοποιούν τα ποσά τα οποία προκύπτουν από τη 
µετατροπή, υπό την προϋπόθεση ότι η στρογγυλοποίηση αυτή δεν υπερβαίνει τα 
2 500 ευρώ. 

Υπό την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, τα κράτη µέλη προσαρµόζουν, ανά 
πενταετία, τα επίπεδα κάλυψης που έχουν µετατραπεί σε άλλο νόµισµα στο ποσό 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα κράτη µέλη δύνανται να προβούν νωρίτερα 
στην προσαρµογή των επιπέδων κάλυψης, αφού συµβουλευθούν την Επιτροπή, σε 
περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων, όπως συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. 

 

 94/19/EK άρθρο 7 παρ. 2 (νέο) 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι ορισµένοι καταθέτες ή ορισµένες 
καταθέσεις εξαιρούνται από την εγγύηση ή ότι η παρεχόµενη εγγύηση είναι 
χαµηλότερη. Ο κατάλογος αυτών των εξαιρέσεων περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι. 

 

 2009/14/EK άρθρο 1 σηµ. 3 
στοιχ. β) (νέο) 

3. Η παράγραφος 1α δεν αποκλείει τη δυνατότητα να διατηρούνται διατάξεις οι οποίες 
προσέφεραν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008, πλήρη κάλυψη για ορισµένα είδη 
καταθέσεων, κυρίως για κοινωνικούς λόγους. 

 

 2009/14/ΕΚ άρθρο 1 σηµ. 3 
στοιχ. γ) 

--- 
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 94/19/ΕΚ άρθρο 7 παρ. 5 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

6. Το ποσό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο 1 επανεξετάζεται περιοδικά, και 
τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, από την Επιτροπή. Η Επιτροπή υποβάλλει, 
ενδεχοµένως, πρόταση οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για 
την αναπροσαρµογή του ποσού που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο 1, 
λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη του τραπεζικού τοµέα και την οικονοµική και 
νοµισµατική κατάσταση στην ⌦ Ένωση ⌫ Κοινότητα. Η πρώτη επανεξέταση θα 
γίνει το νωρίτερο πέντε έτη µετά ⌦ τις 31 ∆εκεµβρίου 2015 ⌫ το τέλος της 
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο  εκτός εάν 
χρειαστεί επανεξέταση νωρίτερα, λόγω απρόβλεπτων γεγονότων . 

 

 2009/14/EK άρθρο 1 σηµ. 3 
στοιχ. δ) (νέο) 

7. Η Επιτροπή µπορεί να αναπροσαρµόζει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 
στις παραγράφους 1 και 1α, ανάλογα µε τον πληθωρισµό στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
βάσει των µεταβολών του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή που 
δηµοσιεύει η Επιτροπή. 

Το µέτρο αυτό, που αποσκοπεί σε τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύµφωνα µε ⌦ το άρθρο 16 ⌫ την κανονιστική 
διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 7α παράγραφος 2. 

 

 94/19/ΕΚ άρθρο 8 
(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 6 
 

Προσδιορισµός του επιστρεπτέου ποσού 

1. Τα όρια του άρθρου 57 παράγραφοςι 1, 3 και 4 ισχύουν για το σύνολο των 
καταθέσεων που διατηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα, ανεξάρτητα από τον 
αριθµό των καταθέσεων, το νόµισµα και τον τόπο κατάθεσης εντός της 
⌦ Ένωσης ⌫ Κοινότητας. 

2. Το µερίδιο που αναλογεί σε κάθε καταθέτη κοινού λογαριασµού υπεισέρχεται στον 
υπολογισµό του ορίου των ορίων που προβλέπεται προβλέπονται από στο άρθρο 57 
παράγραφοςι 1, 3 και 4. 

Εάν δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη, ο λογαριασµός κατανέµεται ισόποσα µεταξύ των 
καταθετών. 
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Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν ότι οι καταθέσεις σε λογαριασµό του οποίου 
δύο ή περισσότερα πρόσωπα είναι δικαιούχοι υπό την ιδιότητά τους ως εταίρων 
προσωπικής εταιρείας, ένωσης, ή οντότητας παρόµοιου χαρακτήρα, χωρίς νοµική 
προσωπικότητα, είναι δυνατόν να ενοποιούνται και να θεωρούνται ως κατάθεση 
ενός καταθέτη, για τον υπολογισµό του ορίου των ορίων του άρθρου 57 
παράγραφοςι 1, 3 και 4. 

3. Όταν ο καταθέτης δεν είναι ο απόλυτος δικαιούχος των ποσών που έχουν κατατεθεί 
στον λογαριασµό, από την εγγύηση καλύπτεται ο απόλυτος δικαιούχος, εφόσον η 
ταυτότητά του διαπιστώνεται ή µπορεί να διαπιστωθεί πριν από την ηµεροµηνία 
κατά την οποία οι αρµόδιες αρχές προβαίνουν στη διαπίστωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 1 εδάφιο 3 σηµείο i) ή η δικαστική αρχή λάβει 
την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 1 εδάφιο 3 
σηµείο ii). Εάν υπάρχουν πολλοί απόλυτοι δικαιούχοι, κατά τον υπολογισµό του 
ορίου των ορίων που προβλέπεται προβλέπονται στο άρθρο 57 παράγραφοςι 1, 3 και 
4, λαµβάνεται υπόψη το µερίδιο που αναλογεί στον καθένα δυνάµει των ρυθµίσεων 
που διέπουν τη διαχείριση των ποσών. 

 

 νέο 

4. Η ηµεροµηνία αναφοράς για τον υπολογισµό του επιστρεπτέου ποσού είναι η 
ηµεροµηνία κατά την οποία οι αρµόδιες αρχές προβαίνουν στη διαπίστωση που 
περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σηµείο i), ή µια δικαστική αρχή 
λαµβάνει την απόφαση που περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
σηµείο ii). Κατά τον υπολογισµό του επιστρεπτέου ποσού, δεν λαµβάνονται υπόψη 
οι υποχρεώσεις του καταθέτη έναντι του πιστωτικού ιδρύµατος. 

5. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων δύνανται, 
ανά πάσα στιγµή, να ζητήσουν από τα πιστωτικά ιδρύµατα να τα ενηµερώσουν 
σχετικά µε το συνολικό ποσό των καταθέσεων κάθε καταθέτη. 

6. Οι τόκοι των καταθέσεων, οι οποίοι είναι δεδουλευµένοι, αλλά δεν έχουν ακόµη 
πιστωθεί κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία οι αρµόδιες αρχές προβαίνουν στη 
διαπίστωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σηµείο i) ή η 
δικαστική αρχή λαµβάνει την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) σηµείο ii) επιστρέφονται από το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων, 
χωρίς υπέρβαση του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. 

Εάν οι τόκοι εξαρτώνται από την αξία άλλου χρηµατοπιστωτικού µέσου και, 
εποµένως, δεν µπορούν να προσδιοριστούν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 
καθυστέρησης της εκταµίευσης πέραν της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, η επιστροφή των εν λόγω τόκων περιορίζεται στο ισχύον επιτόκιο 
υπερηµερίας που προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο. 

7. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι ορισµένες κατηγορίες καταθέσεων οι 
οποίες εξυπηρετούν κοινωνικό σκοπό που καθορίζεται στο εθνικό δίκαιο, για τις 
οποίες έχει παρασχεθεί από τρίτο µέρος εγγύηση σύµφωνη µε τους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων, δεν λαµβάνονται υπόψη, όταν ενοποιούνται οι καταθέσεις τις 
οποίες διατηρεί ο ίδιος καταθέτης στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα, όπως αναφέρεται στην 
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παράγραφο 1. Στις περιπτώσεις αυτές, η εγγύηση του τρίτου µέρους περιορίζεται 
στην κάλυψη που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. 

4. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων. 

 

 2009/14/EK άρθρο 1 σηµ. 6 
στοιχ. α) (νέο) 

 νέο 

Άρθρο 7 
 

Εξόφληση 

1. Τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλουν 
τις δεόντως αποδεδειγµένες απαιτήσεις καταθετών που αφορούν µη διαθέσιµες 
καταθέσεις εντός  7  είκοσι εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία οι αρµόδιες αρχές προβαίνουν στη διαπίστωση που περιγράφεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) σηµείο i), ή µια δικαστική αρχή λαµβάνει την απόφαση 
που περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σηµείο ii). 

Η προθεσµία αυτή περιλαµβάνει τη συλλογή και διαβίβαση των στοιχείων σχετικά 
µε τους καταθέτες και τις καταθέσεις, που είναι αναγκαία για την επαλήθευση των 
απαιτήσεων. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων µπορεί να 
υποβάλει στην αρµόδια αρχή αίτηση για παράταση της προθεσµίας. Η παράταση 
αυτή δεν υπερβαίνει τις δέκα εργάσιµες ηµέρες. 

Έως τις 16 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και τις καθυστερήσεις 
των διαδικασιών εκταµίευσης, µε την οποία αξιολογεί εάν µπορεί να εφαρµοσθεί 
µείωση του χρόνου εκταµίευσης κατά το πρώτο εδάφιο σε δέκα εργάσιµες ηµέρες. 

 

 2009/14/EK άρθρο 1 σηµ. 6 
στοιχ. β) 

2. — 

 

 νέο 

Τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν να προβλέπεται µεγαλύτερη περίοδος 
εξόφλησης για τις καταθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3. Πάντως, 
η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία οι αρµόδιες αρχές προβαίνουν στη διαπίστωση που περιγράφεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) σηµείο i), ή µια δικαστική αρχή λαµβάνει την απόφαση 
που περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σηµείο ii). 
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Ο καταθέτης ο οποίος δεν είναι ο απόλυτος δικαιούχος των ποσών που έχουν 
κατατεθεί στους λογαριασµούς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 
εξοφλείται εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Η καταβολή 
της πληρωµής αυτής λαµβάνεται υπόψη, όταν εξοφλούνται τα πρόσωπα που είναι 
απόλυτοι δικαιούχοι. 

2. Οι καταθέτες εξοφλούνται, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί αίτηση στα συστήµατα 
εγγύησης των καταθέσεων. Για τον σκοπό αυτόν, το πιστωτικό ίδρυµα διαβιβάζει τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις καταθέσεις και τους καταθέτες, µόλις 
ζητηθούν από το σύστηµα. 

 

 94/19/EK άρθρο 10 (νέο) 

3. Το σύστηµα εγγύησης δεν µπορεί να επικαλεσθεί την προθεσµία των παραγράφων 1 
και 2 για να αρνηθεί το ευεργέτηµα της εγγύησης σε καταθέτη ο οποίος δεν ήταν σε 
θέση να απαιτήσει εγκαίρως την πληρωµή του δυνάµει της εγγύησης. 

34.  Κάθε αλληλογραφία µεταξύ του συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων και του 
καταθέτη  Τα έγγραφα τα σχετικά µε τους όρους και τις διατυπώσεις που πρέπει 
να τηρηθούν για να καταβληθεί η πληρωµή δυνάµει της εγγύησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 συντάσσεται συντάσσονται κατά τρόπο λεπτοµερή, στην επίσηµη 
γλώσσα ή στις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται η 
καλυπτόµενη από την εγγύηση κατάθεση και όπως ορίζει το εθνικό δίκαιο.  Εάν η 
τράπεζα δραστηριοποιείται άµεσα σε άλλο κράτος µέλος, χωρίς να έχει ιδρύσει 
υποκαταστήµατα, οι πληροφορίες παρέχονται στη γλώσσα που επελέγη από τον 
καταθέτη, όταν ανοίχτηκε ο λογαριασµός.  

45. Παρά την προθεσµία της των παραγράφουων 1 και 2, σε περίπτωση καταθέτη ή 
άλλου δικαιούχου ή έχοντος συµφέρον σε ποσά κατατεθειµένα σε λογαριασµό, ο 
οποίος βαρύνεται µε κατηγορία σχετική µε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται από στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ, το 
σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων µπορεί να αναστέλλει οιαδήποτε καταβολή, εν 
αναµονή της απόφασης του δικαστηρίου. 

 

 94/19/ΕΚ άρθρο 7 παρ. 6 

Άρθρο 8 
 

Απαιτήσεις έναντι των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο έχων δικαίωµα αποζηµίωσης καταθέτης να 
δικαιούται να στραφεί κατά του συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων. 
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 94/19/ΕΚ άρθρο 11 
 νέο 

2. Υπό την επιφύλαξη άλλων δικαιωµάτων που ενδεχοµένως έχουν δυνάµει του 
εθνικού δικαίου  και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 , τα συστήµατα που 
προβαίνουν σε πληρωµές σύµφωνα µε την εγγύηση έχουν το δικαίωµα 
υποκατάστασης στα δικαιώµατα των καταθετών κατά την εκκαθάριση και για ποσό 
ίσο προς τις πληρωµές τους. 

 

 νέο 

3. Σε περίπτωση που τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων δανείζουν σε άλλο 
σύστηµα, στο πλαίσιο της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, τα 
δανειοδοτικά συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων έχουν, σε αναλογία µε το ποσό 
του δανείου, το δικαίωµα υποκατάστασης στα δικαιώµατα των καταθετών κατά την 
εκκαθάριση και για ποσό ίσο προς τις πληρωµές τους. 

Το δικαίωµα υποκατάστασης δεν ασκείται πριν καταστεί ληξιπρόθεσµο το δάνειο, 
βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο β). Εάν η διαδικασία εκκαθάρισης 
λήξει πριν από την ηµεροµηνία αυτή, το δικαίωµα υποκατάστασης επεκτείνεται στα 
προϊόντα της εκκαθάρισης που καταβάλλονται στο δανειοληπτικό σύστηµα. 

Τα δικαιώµατα τα οποία υπόκεινται στο δικαίωµα υποκατάστασης που αναφέρεται 
στην παρούσα παράγραφο είναι πρώτης τάξεως, αµέσως µετά το δικαίωµα των 
καταθετών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και πριν από όλα τα άλλα δικαιώµατα 
που µπορούν να προβληθούν στον εκκαθαριστή. 

4. Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίσουν το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου οι 
καταθέτες, των οποίων οι καταθέσεις δεν εξοφλήθηκαν, ούτε λήφθηκαν υπόψη από 
το σύστηµα εντός της προθεσµίας του άρθρου 7 παράγραφος 1, µπορούν να 
απαιτήσουν την εξόφληση των καταθέσεών τους. Το εν λόγω χρονικό διάστηµα 
καθορίζεται από την ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να εγγραφούν τα 
δικαιώµατα στα οποία υποκαθίσταται το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, σε διαδικασία εκκαθάρισης βάσει της εθνικής 
νοµοθεσίας. 

 Για τον καθορισµό του χρονικού διαστήµατος, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τον 
χρόνο που χρειάζεται το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων προκειµένου να 
συγκεντρώσει τις εν λόγω απαιτήσεις πριν από την εγγραφή. 
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 νέο 

Άρθρο 9 
 

Χρηµατοδότηση των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων να 
διαθέτουν επαρκείς µηχανισµούς για τον προσδιορισµό των πιθανών υποχρεώσεών 
τους. Τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα των συστηµάτων εγγύησης των 
καταθέσεων είναι ανάλογα των υποχρεώσεων αυτών. 

Τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων αντλούν τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά 
µέσα από τακτικές συνεισφορές των µελών τους στις 30 Ιουνίου και στις 30 
∆εκεµβρίου εκάστου έτους. Αυτό δεν αποκλείει επιπρόσθετη χρηµατοδότηση από 
άλλες πηγές. ∆εν µπορούν να ζητηθούν εφάπαξ έξοδα εγγραφής. 

Τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα φθάνουν τουλάχιστον στο επίπεδο-στόχο. Σε 
περίπτωση που η ικανότητα χρηµατοδότησης υστερεί έναντι του επιπέδου-στόχου, η 
καταβολή των συνεισφορών επαναλαµβάνεται τουλάχιστον µέχρις ότου επιτευχθεί 
πάλι το επίπεδο-στόχος. Εάν τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα ανέρχονται σε 
λιγότερο από τα δύο τρίτα του επιπέδου-στόχου, η τακτική συνεισφορά δεν είναι 
χαµηλότερη από το 0,25% των επιλέξιµων καταθέσεων. 

2. Το σωρευτικό ποσό των καταθέσεων και των επενδύσεων ενός συστήµατος που 
συνδέεται µε ενιαίο φορέα δεν υπερβαίνει το 5% των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών 
του µέσων. Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στον ίδιο όµιλο για τους σκοπούς 
των ενοποιηµένων λογαριασµών, όπως ορίζονται στην οδηγία 83/349/ΕΟΚ ή 
σύµφωνα µε τους διεθνώς αναγνωρισµένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται 
ενιαίος φορέας για τον υπολογισµό του εν λόγω ορίου. 

3. Εάν τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα ενός συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων 
είναι ανεπαρκή για την εξόφληση των καταθετών, όταν οι καταθέσεις καθίστανται 
µη διαθέσιµες, τα µέλη του καταβάλλουν έκτακτες συνεισφορές, οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν το 0,5% των επιλέξιµων καταθέσεών τους ανά ηµερολογιακό έτος. Η 
πληρωµή αυτή εκτελείται µία ηµέρα πριν από την προθεσµία που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1. 

4. Το σωρευτικό ποσό των συνεισφορών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1% των επιλέξιµων καταθέσεων ανά ηµερολογιακό 
έτος. 

Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να απαλλάσσουν, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, ένα 
πιστωτικό ίδρυµα από την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εάν το 
άθροισµα των πληρωµών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 θα έθετε σε 
κίνδυνο τον διακανονισµό των απαιτήσεων άλλων πιστωτών από το εν λόγω 
πιστωτικό ίδρυµα. Η απαλλαγή αυτή δεν παραχωρείται για περίοδο µεγαλύτερη των 
6 µηνών, αλλά δύναται να ανανεωθεί, κατόπιν αιτήµατος του πιστωτικού ιδρύµατος. 
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5. Τα χρηµατοδοτικά µέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου χρησιµοποιούνται, κατά κύριο λόγο, για να εξοφληθούν οι καταθέτες 
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. 

Μπορούν, ωστόσο, να χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς 
καταθέσεων σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα τα οποία 
βαρύνουν το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων δεν υπερβαίνουν το ποσό των 
καλυπτόµενων καταθέσεων στο σχετικό πιστωτικό ίδρυµα. Στην περίπτωση αυτή, το 
σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων, εντός ενός µηνός από τη µεταφορά των 
καταθέσεων, υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, στην οποία 
αποδεικνύεται ότι δεν σηµειώθηκε υπέρβαση του προαναφερόµενου ορίου. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων 
να χρησιµοποιούν τα χρηµατοδοτικά τους µέσα για να προληφθεί η πτώχευση µιας 
τράπεζας, χωρίς να περιορίζονται στη χρηµατοδότηση της µεταφοράς των 
καταθέσεων σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) τα χρηµατοδοτικά µέσα του εν λόγω συστήµατος υπερβαίνουν το 1% των 
επιλέξιµων καταθέσεων, µετά τη λήψη του ανωτέρω µέτρου· 

β) το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων, εντός ενός µηνός από την απόφασή 
του για τη λήψη του ανωτέρω µέτρου, υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών, στην οποία αποδεικνύεται ότι δεν σηµειώθηκε υπέρβαση του 
προαναφερόµενου ορίου. 

Κατά περίπτωση και υπό την επιφύλαξη άδειας χορηγούµενης από τις αρµόδιες 
αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος από το ενδιαφερόµενο σύστηµα εγγύησης 
των καταθέσεων, το ποσοστό που αναφέρεται στο στοιχείο α) δύναται να καθοριστεί 
σε επίπεδο µεταξύ 0,75 και 1%. 

6. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων έχουν 
προβλέψει κατάλληλες ρυθµίσεις εναλλακτικής χρηµατοδότησης, ώστε να είναι σε 
θέση να εξασφαλίσουν βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση, εάν χρειάζεται, 
προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις έναντι αυτών. 

7. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν µηνιαία την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σχετικά µε το 
ποσό στο οποίο ανέρχονται οι επιλέξιµες καταθέσεις και οι καλυπτόµενες 
καταθέσεις στη χώρα, καθώς και σχετικά µε το ποσό των χρηµατοδοτικών µέσων 
που διαθέτουν τα συστήµατά τους εγγύησης των καταθέσεων. Οι πληροφορίες αυτές 
επιβεβαιώνονται από τις αρµόδιες αρχές και διαβιβάζονται, συνοδευόµενες από την 
εν λόγω επιβεβαίωση, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, εντός 10 ηµερών από το 
τέλος εκάστου µηνός. 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
να δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων 
τουλάχιστον ετησίως. 
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 νέο 

Άρθρο 10 
 

∆ανεισµός µεταξύ συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων 

1. Ένα σύστηµα έχει το δικαίωµα να δανείζεται από όλα τα άλλα συστήµατα εγγύησης 
των καταθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εντός της Ένωσης, 
εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) το δανειοληπτικό σύστηµα δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1, λόγω προηγούµενων πληρωµών στο 
πλαίσιο του άρθρου 9 παράγραφος 5 πρώτο και δεύτερο εδάφιο. 

β) η κατάσταση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου οφείλεται 
σε έλλειψη διαθέσιµων χρηµατοδοτικών µέσων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 
9. 

γ) το δανειοληπτικό σύστηµα έχει προσφύγει σε έκτακτες συνεισφορές, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3. 

δ) το δανειοληπτικό σύστηµα αναλαµβάνει την έννοµη υποχρέωση ότι τα 
δανειακά κεφάλαια θα χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή απαιτήσεων βάσει 
του άρθρου 8 παράγραφος 1. 

ε) το δανειοληπτικό σύστηµα δεν οφείλει ήδη να εξοφλήσει δάνειο σε άλλα 
συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων βάσει του παρόντος άρθρου. 

στ) το δανειοληπτικό σύστηµα αναφέρει το ζητούµενο ποσό χρηµάτων. 

ζ) το συνολικό ποσό του δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,5% των 
επιλέξιµων καταθέσεων του δανειοληπτικού συστήµατος. 

η) το δανειοληπτικό σύστηµα ενηµερώνει αµελλητί την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους πληρούνται οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις, καθώς και το ζητούµενο ποσό χρηµάτων. 

Το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο στ) προσδιορίζεται ως εξής:  

[ποσό των καλυπτόµενων καταθέσεων προς εξόφληση βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1] – 
[διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα 
 + µέγιστο ποσό των έκτακτων συνεισφορών, που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3] 

Τα άλλα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων ενεργούν ως δανειοδοτικά 
συστήµατα. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη στα οποία είναι εγκατεστηµένα 
περισσότερα του ενός συστήµατα ορίζουν ένα σύστηµα το οποίο ενεργεί ως 
δανειοδοτικό σύστηµα αυτού του κράτους µέλους και ενηµερώνουν σχετικά την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν αν και πώς 
επιστρέφονται οι καταβολές του δανειοδοτικού συστήµατος από τα άλλα συστήµατα 
εγγύησης των καταθέσεων που είναι εγκατεστηµένα στο ίδιο κράτος µέλος. 
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Τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων που οφείλουν να εξοφλήσουν δάνειο σε 
άλλα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων, βάσει του παρόντος άρθρου, δεν 
δανείζουν άλλα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων. 

2. Το δάνειο υπόκειται στην τήρηση των ακόλουθων όρων: 

α) κάθε σύστηµα δανείζει ποσό ανάλογο µε το ποσό των επιλέξιµων καταθέσεων 
σε κάθε σύστηµα, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το δανειοληπτικό σύστηµα και 
τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α). Τα 
ποσά υπολογίζονται σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες επιβεβαιωµένες 
µηνιαίες πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7. 

β) το δανειοληπτικό σύστηµα εξοφλεί το δάνειο το αργότερο εντός 5 ετών. 
∆ύναται να εξοφλεί το δάνειο µε ετήσιες δόσεις. Οι τόκοι είναι πληρωτέοι 
µόνον κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης. 

γ) το επιτόκιο είναι ισοδύναµο µε το οριακό επιτόκιο της δανειοδοτικής 
διευκόλυνσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της 
περιόδου δανεισµού. 

3. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, δηλώνει τα ποσά που πρόκειται να δανείσει κάθε 
σύστηµα, όπως προέκυψαν από τον υπολογισµό σύµφωνα µε την παράγραφο 2 
στοιχείο α), και το αρχικό επιτόκιο σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο γ), καθώς 
και τη διάρκεια του δανείου. 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διαβιβάζει την επιβεβαίωσή της, συνοδευόµενη από 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο η), στα δανειοδοτικά 
συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων. Τα εν λόγω συστήµατα λαµβάνουν την 
επιβεβαίωση και τις πληροφορίες αυτές εντός 2 εργασίµων ηµερών. Τα δανειοδοτικά 
συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων προβαίνουν, αµελλητί και το αργότερο εντός 
2 περαιτέρω εργασίµων ηµερών από την παραλαβή, στην καταβολή του δανείου στο 
δανειοληπτικό σύστηµα. 

5. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι συνεισφορές που επιβάλλονται από το 
δανειοληπτικό σύστηµα είναι επαρκείς για την επιστροφή του ποσού του δανείου και 
για την επάνοδο, το συντοµότερο δυνατόν, στο επίπεδο-στόχο. 

 

 νέο 

Άρθρο 11 
 

Υπολογισµός των συνεισφορών στα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων 

1. Οι συνεισφορές στα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων, οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 9, προσδιορίζονται για κάθε µέλος µε βάση τον βαθµό κινδύνου στον 
οποίο υπόκειται το µέλος. Τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν καταβάλλουν λιγότερο από 
75% ή περισσότερο από 200% του ποσού που θα όφειλε να συνεισφέρει µια τράπεζα 
µέτριου κινδύνου. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι τα µέλη των 
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συστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 καταβάλλουν 
χαµηλότερες συνεισφορές στα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων, αλλά όχι 
λιγότερο από το 37,5% του ποσού που θα όφειλε να συνεισφέρει µια τράπεζα 
µέτριου κινδύνου. 

2. Ο προσδιορισµός του βαθµού κινδύνου στον οποίο υπόκεινται τα µέλη και ο 
υπολογισµός των συνεισφορών βασίζονται στα στοιχεία που αναφέρονται στα 
παραρτήµατα I και II. 

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται στα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. 

4. Προκειµένου να διευκρινιστούν τα στοιχεία των ορισµών και των µεθόδων που 
αναφέρονται στο παράρτηµα II µέρος Α, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ 
εξουσιοδότηση, ώστε να. Τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών προτύπων εγκρίνονται 
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 7δ του [κανονισµού για την ΕΑΤ]. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών µπορεί να καταρτίσει σχέδια κανονιστικών προτύπων προς υποβολή στην 
Επιτροπή. 

5. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εκδίδει κατευθυντήριες 
γραµµές σχετικά µε την εφαρµογή του παραρτήµατος II µέρος Β, σύµφωνα µε το 
[άρθρο 8 του κανονισµού για την ΕΑΤ]. 

 

 94/19/EK άρθρο 4 (νέο) 

Άρθρο 12 
 

Συνεργασία εντός της Ένωσης 

1. Τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων που έχουν συσταθεί και αναγνωρισθεί 
επίσηµα σε κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 καλύπτουν τους 
καταθέτες υποκαταστηµάτων τα οποία έχουν δηµιουργήσει τα πιστωτικά ιδρύµατα 
σε άλλα κράτη µέλη. 

Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1999, ούτε το ύψος ούτε το πεδίο, συµπεριλαµβανοµένου 
του ποσοστού, της παρεχόµενης κάλυψης δεν υπερβαίνουν το ανώτατο ύψος ή πεδίο 
κάλυψης που παρέχει το αντίστοιχο σύστηµα εγγυήσεως στο έδαφος του κράτους 
µέλους υποδοχής. 

Πριν την ηµεροµηνία αυτή, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση βάσει της κτηθείσας 
πείρας κατά την εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου και εξετάζει αν πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν οι σχετικές ρυθµίσεις. Εάν ενδείκνυται, η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, µε 
αντικείµενο την παράταση της ισχύος τους. 

2. Όταν το ύψος ή/και το πεδίο, περιλαµβανοµένου του ποσοστού, της κάλυψης που 
προσφέρουν τα συστήµατα εγγύησης στο κράτος µέλος υποδοχής, υπερβαίνουν το 
ύψος ή/και το πεδίο της κάλυψης που παρέχεται στο κράτος µέλος όπου το 
πιστωτικό ίδρυµα έχει λάβει άδεια λειτουργίας, το κράτος µέλος υποδοχής 
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εξασφαλίζει ότι υπάρχει ένα επίσηµα αναγνωρισµένο σύστηµα εγγύησης των 
καταθέσεων στο έδαφός του στο οποίο ένα υποκατάστηµα µπορεί να συµµετάσχει 
εθελουσίως προκειµένου να συµπληρώσει την εγγύηση η οποία ήδη ισχύει υπέρ των 
καταθετών του δυνάµει της συµµετοχής του στο σύστηµα του κράτους µέλους 
καταγωγής του. 

Το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων, στο οποίο µπορεί να συµµετάσχει το 
υποκατάστηµα, πρέπει να καλύπτει την κατηγορία ιδρυµάτων στην οποία αυτό 
ανήκει ή στην οποία µε την µεγαλύτερη προσέγγιση αντιστοιχεί, στο κράτος µέλος 
υποδοχής. 

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, για την κατά την παράγραφο 2 συµµετοχή των 
υποκαταστηµάτων στο σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων ενός κράτους µέλους 
υποδοχής, θεσπίζονται όροι αντικειµενικοί και γενικής εφαρµογής. Η αποδοχή 
εξαρτάται από το αν πληρούνται οι σχετικές υποχρεώσεις συµµετοχής, 
συµπεριλαµβανοµένης, ιδίως, της καταβολής των ενδεχοµένων εισφορών και άλλων 
δαπανών. Τα κράτη µέλη, κατά την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, 
ακολουθούν τις κατευθυντήριες αρχές που εκτίθενται στο παράρτηµα II. 

4. Εάν ένα υποκατάστηµα στο οποίο επετράπη η προαιρετική συµµετοχή βάσει της 
παραγράφου 2 δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει ως µέλος του συστήµατος 
εγγύησης των καταθέσεων, απευθύνεται κοινοποίηση στις αρµόδιες αρχές που 
χορήγησαν την άδεια λειτουργίας, οι οποίες, σε συνεργασία µε το σύστηµα 
εγγύησης, λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλισθεί η τήρηση των 
προαναφεροµένων υποχρεώσεων. 

Εάν, παρά τα µέτρα αυτά, το υποκατάστηµα δεν πληροί τις προαναφερόµενες 
υποχρεώσεις και µετά πάροδο τουλάχιστον δωδεκάµηνης προθεσµίας, το σύστηµα 
εγγύησης µπορεί, εφόσον συγκατατίθενται οι αρµόδιες αρχές που χορήγησαν την 
άδεια λειτουργίας, να αποκλείσει το υποκατάστηµα. Οι καταθέσεις που έγιναν πριν 
από την ηµεροµηνία του αποκλεισµού εξακολουθούν να καλύπτονται από το 
προαιρετικό σύστηµα µέχρι τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες καθίστανται απαιτητές. 
Οι καταθέτες ενηµερώνονται για την αφαίρεση της συµπληρωµατικής κάλυψης. 

 

 2009/14/ΕΚ άρθρο 1 σηµ. 7 
(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 12 

1. Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2009 το αργότερο, έκθεση σχετικά µε: 

 α) την εναρµόνιση των µηχανισµών χρηµατοδότησης των συστηµάτων εγγύησης 
των καταθέσεων, εξετάζοντας ιδιαιτέρως τις επιπτώσεις της µη εναρµόνισης στην 
περίπτωση διασυνοριακής κρίσης, όσον αφορά τη διαθεσιµότητα των αποζηµιώσεων 
για τις καταθέσεις και όσον αφορά τον θεµιτό ανταγωνισµό, καθώς και τα οφέλη και 
το κόστος µιας τέτοιας εναρµόνισης· 
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 β) την καταλληλόλητα και τις λεπτοµέρειες της παροχής πλήρους κάλυψης για 
ορισµένα προσωρινά αυξηµένα υπόλοιπα λογαριασµών· 

 γ) πιθανά υποδείγµατα για την καθιέρωση συνεισφορών µε βάση τους κινδύνους· 

 δ) τα οφέλη και το κόστος της πιθανής καθιέρωσης κοινοτικού συστήµατος 
εγγύησης των καταθέσεων· 

 ε) τις επιπτώσεις των διαφορετικών νοµοθεσιών όσον αφορά του συµψηφισµού, 
όταν η πίστωση του καταθέτη αντισταθµίζεται µε τα χρέη του, την αποδοτικότητα 
του συστήµατος και πιθανές στρεβλώσεις, λαµβάνοντας υπόψη διασυνοριακές 
διαδικασίες εκκαθάρισης· 

 στ) την εναρµόνιση του εύρους των καλυπτόµενων προϊόντων και καταθετών, 
περιλαµβανοµένων των ειδικών αναγκών των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και 
των τοπικών αρχών· 

 ζ) τη σχέση µεταξύ συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων και εναλλακτικών 
µέσων για την επιστροφή της αποζηµίωσης στους καταθέτες, όπως οι µηχανισµοί 
επείγουσας εκταµίευσης. 

Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή υποβάλλει τις κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση 
της παρούσας οδηγίας. 

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών εάν 
σκοπεύουν να τροποποιήσουν το πεδίο ή το επίπεδο κάλυψης για τις καταθέσεις και για 
οποιαδήποτε δυσκολία ανέκυψε κατά τη συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη. 

 

 2009/14/EK άρθρο 1 σηµ. 2 
στοιχ. α) (νέο) 

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα 
συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων συνεργάζονται µεταξύ τους. 

 

 2009/14/EK άρθρο 1 σηµ. 2 
στοιχ. β) (νέο) 

6. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία του παρόντος άρθρου τουλάχιστον ανά 
διετία και, εφόσον ενδείκνυται, προτείνει σχετικές τροποποιήσεις. 

 

 νέο 

2. Οι καταθέτες υποκαταστηµάτων τα οποία έχουν δηµιουργήσει τα πιστωτικά 
ιδρύµατα σε άλλα κράτη µέλη ή σε κράτη µέλη όπου λειτουργεί πιστωτικό ίδρυµα 
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος εξοφλούνται από το 
σύστηµα του κράτους µέλους υποδοχής για λογαριασµό του συστήµατος του 
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κράτους µέλους καταγωγής. Το σύστηµα του κράτους µέλους καταγωγής επιστρέφει 
την αποζηµίωση στο κράτος µέλος υποδοχής. 

Το σύστηµα του κράτους µέλους υποδοχής ενηµερώνει επίσης τους 
ενδιαφερόµενους καταθέτες για λογαριασµό του συστήµατος του κράτους µέλους 
καταγωγής και είναι αρµόδιο να λαµβάνει αλληλογραφία από τους εν λόγω 
καταθέτες για λογαριασµό του συστήµατος του κράτους µέλους καταγωγής. 

3. Εάν ένα πιστωτικό ίδρυµα παύσει να είναι µέλος ενός συστήµατος και προσχωρήσει 
σε άλλο σύστηµα, οι συνεισφορές τις οποίες κατέβαλε κατά το εξάµηνο προ της 
αποχώρησής του από το σύστηµα επιστρέφονται ή µεταφέρονται στο άλλο σύστηµα. 
Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται, εάν το πιστωτικό ίδρυµα έχει αποκλειστεί από 
το σύστηµα σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3. 

4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων του 
κράτους µέλους καταγωγής ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 7 µε τα συστήµατα των κρατών µελών υποδοχής. 
Εφαρµόζονται οι περιορισµοί που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. 

5. Προκειµένου να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των 
συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων, ιδίως όσον αφορά το παρόν άρθρο και το 
άρθρο 10, τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων ή, ενδεχοµένως, οι αρµόδιες 
αρχές συνάπτουν γραπτές συµφωνίες συνεργασίας. Στις συµφωνίες αυτές 
λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ. 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών λαµβάνει κοινοποίηση για την ύπαρξη και το 
περιεχόµενο των εν λόγω συµφωνιών. ∆ύναται να διατυπώσει γνώµη για τις 
συµφωνίες αυτές, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο στ) και το άρθρο 
19 του [κανονισµού για την ΕΑΤ]. Εάν οι αρµόδιες αρχές ή τα συστήµατα εγγύησης 
των καταθέσεων δεν µπορούν να καταλήξουν σε συµφωνία ή εάν προκύψει διαφορά 
ως προς την ερµηνεία τέτοιας συµφωνίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ρυθµίζει τις 
διαφορές, σύµφωνα µε το [άρθρο 11 του κανονισµού για την ΕΑΤ]. 

Η έλλειψη τέτοιων συµφωνιών δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις των καταθετών βάσει 
του άρθρου 8 παράγραφος 2 ή των πιστωτικών ιδρυµάτων βάσει της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου. 

 

 94/19/ΕΚ άρθρο 6 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

Άρθρο 13 
 

Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε τρίτες χώρες 

1. Τα κράτη µέλη ελέγχουν κατά πόσον τα υποκαταστήµατα που ιδρύονται από 
πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα εκτός της ⌦ Ένωσης ⌫ Κοινότητας διαθέτουν έχουν 

 προστασία  κάλυψη ισοδύναµη µε εκείνη της παρούσας οδηγίας. 
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Εφόσον δεν συµβαίνει αυτό, τα κράτη µέλη δύνανται να ορίζουν, µε την επιφύλαξη 
του άρθρου ⌦ 38 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ ⌫ 9 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, ότι τα υποκαταστήµατα που ιδρύονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα µε έδρα εκτός της ⌦ Ένωσης ⌫ Κοινότητας πρέπει να συµµετέχουν σε 
σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων που λειτουργεί στην επικράτειά τους. 

2. Στους καταθέτες και υποψήφιους καταθέτες των υποκαταστηµάτων πιστωτικού 
ιδρύµατος η έδρα του οποίου ευρίσκεται εκτός ⌦ της Ένωσης ⌫ Κοινότητας 

 και το οποίο δεν είναι µέλος συστήµατος που λειτουργεί σε κράτος µέλος , 
πρέπει να δίδονται από το πιστωτικό ίδρυµα όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά 
µε τις ρυθµίσεις εγγύησης που καλύπτουν τις καταθέσεις τους. 

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην αναφέρει η παράγραφος 2 διατίθενται στην 
επίσηµη γλώσσα ή στις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένο το υποκατάστηµα, όπως προβλέπει η εθνική νοµοθεσία, 
διατυπώνονται δε κατά τρόπο σαφή και κατανοητό. 

 

 2009/14/EK άρθρο 1 σηµ. 5 
(νέο) 

Άρθρο 14 
 

Πληροφορίες για τους καταθέτες 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα παρέχουν στους 
σηµερινούς και µελλοντικούς καταθέτες τις αναγκαίες πληροφορίες για τον 
προσδιορισµό του συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων του οποίου το ίδρυµα και 
τα υποκαταστήµατά του είναι µέλη εντός της ⌦ Ένωσης ⌫ Κοινότητας ή 
οιεσδήποτε εναλλακτικές ρυθµίσεις προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο ή το άρθρο 3 παράγραφος 4. Οι καταθέτες θα πρέπει να 
ενηµερώνονται για τις διατάξεις του συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων ή 
οποιεσδήποτε εναλλακτικές ρυθµίσεις ισχύουν, συµπεριλαµβανοµένων του ποσού 
και του πεδίου κάλυψης που παρέχονται από το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων. 
Εφόσον κατάθεση δεν είναι εγγυηµένη από σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων 
σύµφωνα µε το άρθρο ⌦ 4 ⌫ 7, παράγραφος 2, το πιστωτικό ίδρυµα ενηµερώνει 
αναλόγως τον καταθέτη. 

2. ΟΌλες οι πληροφορίες  για τους µελλοντικούς καταθέτες  διατίθενται µε εύκολα 
κατανοητό τρόπο.  πριν από τη σύναψη σύµβασης καταθέσεων και 
προσυπογράφονται από τους µελλοντικούς καταθέτες. Χρησιµοποιείται το 
υπόδειγµα του παρατήµατος III.  

3. Οι πληροφορίες για τους σηµερινούς καταθέτες παρέχονται στο αντίγραφο κίνησης 
του λογαριασµού τους. Συνίστανται σε επιβεβαίωση ότι οι καταθέσεις είναι 
επιλέξιµες σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 4. Επιπλέον, στις 
πληροφορίες πρέπει να γίνεται µνεία του ενηµερωτικού δελτίου του παραρτήµατος 
III και να αναφέρεται από πού παρέχεται. Μπορεί επίσης να αναφέρεται ο δικτυακός 
τόπος του αρµόδιου συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων. 
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Πληροφορίες σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τις διατυπώσεις αποζηµίωσης 
παρέχονται κατόπιν αιτήσεως. 

 

 94/19/ΕΚ άρθρο 9 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

4. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 διατίθενται στην επίσηµη γλώσσα ή στις 
επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το 
υποκατάστηµα, όπως προβλέπει η εθνική νοµοθεσία. 

5. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες που περιορίζουν τη χρησιµοποίηση των 
πληροφοριών της παραγράφου 1 στις σε διαφηµίσεις, ώστε να µη θίγεται εξαιτίας 
της η σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος ή να µην κλονίζεται η εµπιστοσύνη 
των καταθετών. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν τη διαφήµιση 
σε απλή µνεία του συστήµατος εγγύησης στο οποίο ανήκει το πιστωτικό ίδρυµα 

 το οποίο εγγυάται το προϊόν που αναφέρεται στη διαφήµιση  . 

 

 νέο 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι µέλη συστήµατος που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφοι 3 και 4 παρέχουν επαρκείς πληροφορίες στους καταθέτες σχετικά µε τη 
λειτουργία του συστήµατος. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν µπορούν να περιέχουν 
µνεία απεριόριστης κάλυψης των καταθέσεων. 

6. Εάν γίνει συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, οι καταθέτες τους ενηµερώνονται για 
τη συγχώνευση τουλάχιστον έναν µήνα πριν η συγχώνευση παραγάγει έννοµα 
αποτελέσµατα. Οι καταθέτες τους ενηµερώνονται ότι, όταν πραγµατοποιηθεί η 
συγχώνευση, όλες οι καταθέσεις τους, τις οποίες διατηρούν σε έκαστη από τις 
τράπεζες που συγχωνεύονται, θα ενοποιηθούν µετά τη συγχώνευση, προκειµένου να 
προσδιοριστεί η κάλυψή τους από το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων. 

7. Εάν ο καταθέτης πραγµατοποιεί τις τραπεζικές του συναλλαγές µέσω του 
∆ιαδικτύου, οι πληροφορίες που απαιτείται να παρασχεθούν βάσει της παρούσας 
οδηγίας, γνωστοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα κατά τρόπο ώστε να εφιστάται η 
προσοχή του καταθέτη. 

 

 2009/14/ΕΚ άρθρο 1 σηµ. 7 
(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 12 

1. Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, έως την 
31η ∆εκεµβρίου 2009 το αργότερο, έκθεση σχετικά µε: 
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α) την εναρµόνιση των µηχανισµών χρηµατοδότησης των συστηµάτων εγγύησης 
των καταθέσεων, εξετάζοντας ιδιαιτέρως τις επιπτώσεις της µη εναρµόνισης 
στην περίπτωση διασυνοριακής κρίσης, όσον αφορά τη διαθεσιµότητα των 
αποζηµιώσεων για τις καταθέσεις και όσον αφορά τον θεµιτό ανταγωνισµό, 
καθώς και τα οφέλη και το κόστος µιας τέτοιας εναρµόνισης· 

β) την καταλληλόλητα και τις λεπτοµέρειες της παροχής πλήρους κάλυψης για 
ορισµένα προσωρινά αυξηµένα υπόλοιπα λογαριασµών· 

γ) πιθανά υποδείγµατα για την καθιέρωση συνεισφορών µε βάση τους κινδύνους· 

δ) τα οφέλη και το κόστος της πιθανής καθιέρωσης κοινοτικού συστήµατος 
εγγύησης των καταθέσεων· 

ε) τις επιπτώσεις των διαφορετικών νοµοθεσιών όσον αφορά του συµψηφισµού, 
όταν η πίστωση του καταθέτη αντισταθµίζεται µε τα χρέη του, την 
αποδοτικότητα του συστήµατος και πιθανές στρεβλώσεις, λαµβάνοντας υπόψη 
διασυνοριακές διαδικασίες εκκαθάρισης· 

στ) στ) την εναρµόνιση του εύρους των καλυπτόµενων προϊόντων και καταθετών, 
περιλαµβανοµένων των ειδικών αναγκών των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών· 

ζ) τη σχέση µεταξύ συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων και εναλλακτικών 
µέσων για την επιστροφή της αποζηµίωσης στους καταθέτες, όπως οι 
µηχανισµοί επείγουσας εκταµίευσης. 

Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή υποβάλλει τις κατάλληλες προτάσεις για την 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας. 

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών 
εάν σκοπεύουν να τροποποιήσουν το πεδίο ή το επίπεδο κάλυψης για τις καταθέσεις 
και για οποιαδήποτε δυσκολία ανέκυψε κατά τη συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη. 

 

 94/19/ΕΚ άρθρο 13 
(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 15 
 

Κατάλογος εγκεκριµένων πιστωτικών ιδρυµάτων 

Η Επιτροπή αναφέρει στον κατάλογο των εγκεκριµένων πιστωτικών ιδρυµάτων, τον οποίο 
υποχρεούται να καταρτίσει σύµφωνα µε το άρθρο ⌦ 14 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ ⌫ 3 
παράγραφος 7 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, το καθεστώς κάθε πιστωτικού ιδρύµατος όσον 
αφορά την παρούσα οδηγία. 
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 νέο 

Άρθρο 16 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 για αόριστη διάρκεια. 

2. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή 
υπόκειται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18. 

Άρθρο 17 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 16 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει αν πρόκειται να 
ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενηµερώνει τον άλλο νοµοθέτη και την Επιτροπή, σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο ανάκλησης, καθώς και 
τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης. 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αµέσως ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία την 
οποία διευκρινίζει. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 18 

∆ιατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσµίας δύο µηνών 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί κατά ένα 
µήνα. 

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στις διατάξεις 
της. 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας, 
εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν αµφότερα ενηµερώσει την 
Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να διατυπώσουν αντιρρήσεις. 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που 
διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους.  

Άρθρο 19 
 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι συνεισφορές στα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων, που αναφέρονται στο 
άρθρο 9, κατανέµονται όσο το δυνατόν δικαιότερα µέχρις ότου επιτευχθεί το 
επίπεδο-στόχος που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο. 

2. Οι καταθέτες οι οποίοι κατέχουν χρεωστικούς τίτλους εκδοθέντες από το ίδιο 
πιστωτικό ίδρυµα και οφειλές που προέκυψαν από αποδοχές ιδίων συναλλαγµατικών 
ή γραµµατίων, καταθέσεις των οποίων η ύπαρξη µπορεί να αποδειχθεί µόνον µε 
άλλο πιστοποιητικό εκτός από αντίγραφο κίνησης λογαριασµού, καταθέσεις των 
οποίων το κεφάλαιο δεν είναι επιστρεπτέο στο άρτιο ή των οποίων το κεφάλαιο είναι 
επιστρεπτέο στο άρτιο µόνον δυνάµει ειδικής εγγύησης ή συµφωνίας που παρέχεται 
από το πιστωτικό ίδρυµα ή τρίτο µέρος, ενηµερώνονται ότι οι καταθέσεις τους δεν 
θα καλύπτονται πλέον από σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων. 

3. Σε περίπτωση που ορισµένες καταθέσεις παύσουν να καλύπτονται, εξ ολοκλήρου ή 
εν µέρει, από συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων, µετά τη µεταφορά της 
παρούσας οδηγίας ή της οδηγίας 2009/14/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη µέλη 
δύνανται να επιτρέψουν να καλύπτονται αυτές οι καταθέσεις µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2014, εάν οι εν λόγω καταθέσεις είχαν καταβληθεί πριν από την 30ή 
Ιουνίου 2010. Μετά την 31η ∆εκεµβρίου 2014, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε 
κανένα σύστηµα να µην παρέχει υψηλότερες ή ευρύτερες εγγυήσεις από τις 
προβλεπόµενες στην παρούσα οδηγία, ανεξαρτήτως του πότε καταβλήθηκαν οι 
καταθέσεις. 

4. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο έκθεση και, ενδεχοµένως, νοµοθετική πρόταση, προκειµένου να 
εκτιµηθεί αν τα υφιστάµενα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων θα πρέπει να 
αντικατασταθούν από ενιαίο σύστηµα για ολόκληρη την Ένωση. 

5. Έως τις 15 ∆εκεµβρίου 2015, η Επιτροπή, επικουρούµενη από την [Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών] υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση 
προόδου της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να 
καλύπτει κυρίως τη δυνατότητα προσδιορισµού του επιπέδου-στόχου µε βάση τις 
καλυπτόµενες καταθέσεις, χωρίς µείωση της προστασίας των καταθετών. 
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 94/19/ΕΚ άρθρο 14 
 νέο 

Άρθρο 20 
 

Μεταφορά 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία  µε το 
άρθρο 1, το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ), στ), η) έως ιγ), το άρθρο 2 
παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφοι 1, 3 και 5 έως 7, το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχεία δ) έως ια), το άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 5, το άρθρο 6 παράγραφοι 4 έως 7, 
το άρθρο 7 παράγραφοι 1 έως 3, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 έως 4, τα άρθρα 9 έως 11, 
το άρθρο 12, το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 3, το 
άρθρο 14 παράγραφοι 5 έως 7, το άρθρο 19, καθώς και µε τα παραρτήµατα I έως III 
το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2012.  Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή 
σχετικά.  Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και της 
παρούσας οδηγίας.  

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε το 
άρθρο 9 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 9 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 έως 
την 31η ∆εκεµβρίου 2020. 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 5 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013. 
Ωστόσο, το ποσοστό των επιλέξιµων καταθέσεων που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 5 στοιχείο α) δεν εφαρµόζεται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Μέχρι 
την 31η ∆εκεµβρίου 2017, εφαρµόζεται ποσοστό 0,5%. Μετά την ηµεροµηνία αυτή 
και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2020, εφαρµόζεται ποσοστό 0,75%. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν 
αναφορά Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη 
δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς αυτής θεσπίζονται από τα κράτη 
µέλη. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαµβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι 
αναφορές στις οδηγίες που καταργούνται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες 
περιέχονται στις ισχύουσες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, 
θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος πραγµατοποίησης αυτής 
της αναφοράς και η διατύπωση αυτής της δήλωσης καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου τις οποίες που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την 
παρούσα οδηγία.  
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 νέο 

Άρθρο 21 
 

Κατάργηση 

Η οδηγία 94/19/ΕΚ, καθώς και οι διαδοχικές τροποποιήσεις της, καταργείται από την 31η 
∆εκεµβρίου 2012, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά τις 
προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που εµφαίνονται στο 
παράρτηµα IV. 

Οι αναφορές στις καταργούµενες οδηγίες νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και 
διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος V. 

 

 94/19/ΕΚ άρθρο 15 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

Άρθρο 22 
 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει τίθεται σε ισχύ την  εικοστή  ηµέρα  από τη 
δηµοσίευσή  δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα ⌦ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ⌫ 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 Τα άρθρα 2 παράγραφος 1 στοιχεία β), ε), στ), το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως 
γ), το άρθρο 5 παράγραφος 1, το άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 3, το άρθρο 7 παράγραφος 4, το 
άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 12 παράγραφος 1, το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 14 
παράγραφος 4 και τα άρθρα 15 έως 18 εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013.  

 

 94/19/ΕΚ άρθρο 16 

Άρθρο 23 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες, […] 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
[…] […] 
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 νέο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Προσδιορισµός των βάσει του κινδύνου συνεισφορών στα συστήµατα εγγύησης των 
καταθέσεων 

1. Χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι:  

α) το ποσό των βάσει του κινδύνου συνεισφορών ενός µέλους  

Ci = TC * RSi 

β) το µερίδιο κινδύνου ενός µέλους  

∑
=

= n

1k
k

i
i

RA

RARS  

γ) το σταθµισµένο ως προς τον κίνδυνο ποσό συνεισφοράς ενός µέλους  

RAi = CB * iβ  

 όπου:  

Ci το ποσό συνεισφοράς του i-οστού µέλους του ΣΕΚ  

TC το συνολικό ποσό συνεισφορών που πρέπει να εισπραχθούν από το 
σύστηµα 

RSi το µερίδιο κινδύνου για το i-οστό µέλος 

RAi το σταθµισµένο ως προς τον κίνδυνο ποσό συνεισφοράς του i-οστού 
µέλους  

RAk τα σταθµισµένα ως προς τον κίνδυνο ποσά συνεισφορών εκάστου από τα 
n µέλη 

CB η βάση συνεισφοράς (ήτοι οι επιλέξιµες καταθέσεις)  

βi ο συντελεστής κινδύνου που αποδίδεται στο i-οστό µέλος, σύµφωνα µε 
το παράρτηµα II.  

2. Χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι:  

α) η συνολική σύνθετη βαθµολογία ενός µέλους  

iρ = ¾
COR
iρ + ¼

SUP
iρ  
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β) η σύνθετη επιµέρους βαθµολογία ενός µέλους ως προς τους βασικούς δείκτες  

COR
iρ = ¼ [

CA1
iρ +

AQ1
iρ +

P1
iρ +

L1
iρ ] 

γ) η σύνθετη επιµέρους βαθµολογία ενός µέλους ως προς τους 
συµπληρωµατικούς δείκτες  

SUP
iρ = n

1
[

x1
iρ +

x2
iρ + … +

xn
iρ ] 

 όπου: 

iρ  η συνολική σύνθετη βαθµολογία του i-οστού µέλους 

COR
iρ  η συνολική σύνθετη επιµέρους βαθµολογία του i-οστού µέλους ως προς 

τους βασικούς δείκτες 

SUP
iρ  η συνολική σύνθετη επιµέρους βαθµολογία του i-οστού µέλους ως προς 

τους συµπληρωµατικούς δείκτες 

x
iρ  µεταβλητή µε την οποία εκτιµάται ο κίνδυνος του i-οστού µέλους ως 

προς έναν µεµονωµένο βασικό ή συµπληρωµατικό δείκτη που 
παρουσιάζεται στο παράρτηµα II 

x το σύµβολο ενός δεδοµένου βασικού ή συµπληρωµατικού δείκτη. 
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 νέο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

∆είκτες, βαθµολογίες και σταθµίσεις για τον υπολογισµό των βάσει του κινδύνου 
συνεισφορών 

ΜΕΡΟΣ A 

Βασικοί δείκτες 

1. Για τον υπολογισµό των βάσει του κινδύνου συνεισφορών χρησιµοποιούνται οι 
ακόλουθοι βασικοί δείκτες: 

Κατηγορία 
κινδύνου ∆είκτης Λόγος 

Ίδια κεφάλαια
 

Κεφαλαιακή 
επάρκεια 

Ίδια κεφάλαια που αναφέρονται στο 
άρθρο 57 στοιχεία α) έως γα) της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ και σταθµισµένα στοιχεία 
ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 
76 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ 

 
Σταθµισµένα στοιχεία 

ενεργητικού 
 

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια
 Ποιότητα 

στοιχείων 
ενεργητικού 

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια  
Ακαθάριστα δάνεια 

 

Καθαρά έσοδα
 

Κερδοφορία Απόδοση των στοιχείων ενεργητικού  Μέσος όρος του συνόλου 
ενεργητικού 

 

Ρευστότητα Θα προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 4 

2. Οι ακόλουθες βαθµολογίες χρησιµοποιούνται για να παρουσιάζεται το προφίλ 
κινδύνου ως προς τους βασικούς δείκτες: 

Επίπεδο κινδύνου Κεφαλαιακή επάρκεια Ποιότητα στοιχείων 
ενεργητικού Κερδοφορία Ρευστότητα 

Πολύ χαµηλός 
κίνδυνος 1 1 1 1 

Χαµηλός κίνδυνος 2 2 2 2 

Μέτριος κίνδυνος 3 3 3 3 

Υψηλός κίνδυνος 4 4 4 4 
Πολύ υψηλός 
κίνδυνος, 5 5 5 5 

3. Οι ακόλουθες βαθµολογίες αποδίδονται σε ένα µέλος µε βάση τις πραγµατικές τιµές 
των δεικτών σε µια δεδοµένη κατηγορία κινδύνου: 

Στοιχείο Σύµβολ
ο (x) 

xρ = 1 
xρ = 2 

xρ = 3 
xρ = 4 

xρ = 5 
Κεφαλαιακή 
επάρκεια CA x > 12,3% 12,3% ≥ x > 9,6% 9,6% ≥ x > 8,2% 8,2% ≥ x > 7% x ≤ 7% 

Ποιότητα 
στοιχείων AQ x ≤ 1% 1% < x ≤ 2,1% 2,1% < x ≤ 3,7% 3,7% < x ≤ 6% x > 6% 
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Κερδοφορία P x > 1,2% 1,2% ≥ x > 0,9% 0,9% ≥ x > 0,7% 0,7% ≥ x > 0,5% x ≤ 0,5% 

Ρευστότητα L Τα κράτη µέλη µπορούν να προσδιορίσουν τα κατώφλια για κάθε 
xρ υπό την επιφύλαξη 

του άρθρου 11 παράγραφος 4 

4. Οι ακόλουθες σταθµίσεις (συντελεστές) κινδύνου αποδίδονται σε ένα µέλος ανάλογα 
µε τη σύνθετη βαθµολογία του:  

Σύνθετη βαθµολογία (ρ) 1 < ρ ≤ 1,5 1,5 < ρ ≤ 2,5 2,5 < ρ ≤ 3,5 3,5 < ρ ≤ 4,5 4,5 < ρ ≤ 5 

Συντελεστής κινδύνου 
(β) 

75% 100% 125% 150% 200% 
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ΜΕΡΟΣ B 

Συµπληρωµατικοί δείκτες 

1. Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν συµπληρωµατικούς δείκτες για τον υπολογισµό των 
βάσει κινδύνου συνεισφορών. Για τον σκοπό αυτόν, µπορούν να χρησιµοποιούνται 
ορισµένοι ή όλοι από τους ακόλουθους δείκτες:  

Κατηγορία κινδύνου ∆είκτης / λόγος Ορισµός 

Συνολικά κεφάλαια Συνολικά κεφάλαια  Σταθµισµένα στοιχεία 
ενεργητικού 

 

 Πλεονάζον κεφάλαιο
 

Πλεονάζον κεφάλαιο
 

 
Κεφαλαιακή επάρκεια 

Πλεονάζον κεφάλαιο * 
 

Σύνολο ενεργητικού
 

ή
 

Σταθµισµένα στοιχεία 
ενεργητικού

 
 

Προβλέψεις ζηµιών 
από δάνεια

 Προβλέψεις ζηµιών 

από δάνεια
 

Προβλέψεις ζηµιών από 
δάνεια  

Καθαρά έσοδα από 
τόκους

 
ή
 

Έσοδα 
εκµετάλλευσης

 
 

Σταθµισµένα στοιχεία 
ενεργητικού 

Ποιότητα στοιχείων 
ενεργητικού 

Σταθµισµένα στοιχεία 
ενεργητικού  

Σύνολο ενεργητικού
  

Λειτουργικές δαπάνες ∆απάνες προς έσοδα  
Έσοδα εκµετάλλευσης

  

Καθαρό περιθώριο 
Κερδοφορία 

Καθαρό περιθώριο κέρδους  
Συνολικά κεφάλαια

  

Ρευστότητα Θα προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 5 

* Πλεονάζον κεφάλαιο = Κεφάλαιο – ίδια κεφάλαια, όπως αναφέρονται στο άρθρο 57 στοιχεία α) έως η) της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ. 

2. Οι ακόλουθες βαθµολογίες χρησιµοποιούνται για να παρουσιάζεται το προφίλ 
κινδύνου ως προς τους συµπληρωµατικούς δείκτες: 

Επίπεδο κινδύνου Κεφαλαιακή επάρκεια Ποιότητα στοιχείων 
ενεργητικού Κερδοφορία Ρευστότητα 

Πολύ χαµηλός 
κίνδυνος 1 1 1 1 

Χαµηλός κίνδυνος 2 2 2 2 

Μέτριος κίνδυνος 3 3 3 3 

Υψηλός κίνδυνος 4 4 4 4 
Πολύ υψηλός 
κίνδυνος, 5 5 5 5 

3. Οι ακόλουθες σταθµίσεις (συντελεστές) κινδύνου αποδίδονται σε ένα µέλος ανάλογα 
µε τη σύνθετη βαθµολογία του:  
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Σύνθετη βαθµολογία (ρ) 1 < ρ ≤ 1,5 1,5 < ρ ≤ 2,5 2,5 < ρ ≤ 3,5 3,5 < ρ ≤ 4,5 4,5 < ρ ≤ 5 

Συντελεστής κινδύνου 
(β) 

75% 100% 125% 150% 200% 
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 νέο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Υπόδειγµα πληροφοριών για τους καταθέτες 

Εάν µια κατάθεση η οποία είναι ληξιπρόθεσµη και απαιτητή δεν έχει καταβληθεί από 
πιστωτικό ίδρυµα για λόγους που έχουν άµεση σχέση µε την οικονοµική του κατάσταση, οι 
καταθέτες εξοφλούνται από σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων. Ο/η/το [αναφέρεται το 
προϊόν] του/της [συµπληρώνεται η επωνυµία του πιστωτικού ιδρύµατος όπου τηρείται ο 
λογαριασµός] καλύπτεται εν γένει από το αρµόδιο σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων. 

Η εξόφληση καλύπτει µέγιστο ποσό 100 000 ευρώ ανά τράπεζα. Αυτό σηµαίνει ότι 
ενοποιούνται όλες οι καταθέσεις στην ίδια τράπεζα, προκειµένου να προσδιοριστεί το 
επίπεδο κάλυψης. Εάν, για παράδειγµα, ένας καταθέτης διατηρεί λογαριασµό ταµιευτηρίου 
µε 90 000 ευρώ και τρέχοντα λογαριασµό µε 20 000ευρώ, θα του επιστραφούν µόνον 
100 000 ευρώ. 

[Μόνον όπου ισχύει]: Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται επίσης και στην περίπτωση που η 
τράπεζα λειτουργεί µε διάφορες εµπορικές επωνυµίες. Ο/η/το [συµπληρώνεται η επωνυµία 
του πιστωτικού ιδρύµατος όπου τηρείται ο λογαριασµός] λειτουργεί επίσης υπό την επωνυµία 
[συµπληρώνονται όλες οι άλλες εµπορικές επωνυµίες του ιδίου πιστωτικού ιδρύµατος]. Αυτό 
σηµαίνει ότι όλες οι καταθέσεις σε µία ή περισσότερες από αυτές τις επωνυµίες καλύπτονται 
συνολικά µέχρι ύψους 100 000 ευρώ. 

Σε περίπτωση κοινών λογαριασµών, το όριο των 100 000 ευρώ ισχύει για έκαστο καταθέτη. 

[Μόνον όπου ισχύει:] Ωστόσο, οι καταθέσεις σε λογαριασµό του οποίου είναι δικαιούχοι δύο 
ή περισσότερα πρόσωπα υπό την ιδιότητά τους ως εταίρων προσωπικής εταιρείας, ένωσης, ή 
οντότητας παρόµοιου χαρακτήρα, χωρίς νοµική προσωπικότητα, ενοποιούνται και 
θεωρούνται ως κατάθεση ενός καταθέτη, για τον υπολογισµό του ορίου των 100 000 ευρώ. 

Όλες οι καταθέσεις του κοινού και των επιχειρήσεων καλύπτονται εν γένει από συστήµατα 
εγγύησης των καταθέσεων. Οι εξαιρέσεις ορισµένων καταθέσεων αναφέρονται στον 
δικτυακό τόπο του αρµόδιου συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων. Η τράπεζά σας θα σας 
ενηµερώσει επίσης, εφόσον το ζητήσετε, αν καλύπτονται ή όχι ορισµένα προϊόντα. Εάν 
καλύπτονται οι καταθέσεις, η τράπεζα το επιβεβαιώνει επίσης στο αντίγραφο κίνησης 
λογαριασµού. 

Το αρµόδιο σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων είναι [συµπληρώνονται ονοµασία και 
διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου και δικτυακού τόπου]. Θα εξοφλήσει 
τις καταθέσεις σας (µέχρι 100 000 ευρώ) το αργότερο εντός έξι εβδοµάδων, από τις 31 
∆εκεµβρίου 2013 εντός µίας εβδοµάδας. 

Εάν δεν έχετε εξοφληθεί µέσα σε αυτές τις προθεσµίες, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή µε το 
σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων, διότι µπορεί να λήξει η προθεσµία εντός της οποίας 
µπορεί να απαιτηθεί επιστροφή. Για περισσότερες πληροφορίες: [συµπληρώνεται ο δικτυακός 
τόπος του αρµόδιου ΣΕΚ]. 
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[Μόνον όπου ισχύει:] Η κατάθεσή σας είναι εγγυηµένη από θεσµικό σύστηµα εγγυήσεων 
[αναγνωρισµένο/µη αναγνωρισµένο] ως σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων. Αυτό σηµαίνει 
ότι όλες οι τράπεζες που είναι µέλη αυτού του συστήµατος υποστηρίζονται αµοιβαία για την 
αποφυγή πτώχευσης. Εάν, παρόλα ταύτα, πτωχεύσει µια τράπεζα, οι καταθέσεις σας θα 
επιστραφούν µέχρι ποσού 100 000 ευρώ. 

 

 νέο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΜΕΡΟΣ A 

Καταργούµενες οδηγίες µαζί µε τις διαδοχικές τροποποιήσεις τους (που αναφέρονται 
στο άρθρο 21) 

Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 
περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων 

Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 
2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστηµάτων εγγυήσεως των 
καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσµία εκταµίευσης 

ΜΕΡΟΣ B 

Προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο (που αναφέρονται στο άρθρο 21) 

Οδηγία Προθεσµία µεταφοράς 
 

94/19/EOK 1.7.1995 

2009/14/ΕΚ 30.6.2009 

2009/14/ΕΚ (άρθρο 1 σηµείο 3 i) δεύτερο 
εδάφιο, άρθρο 7 παράγραφοι 1α και 3 και 
άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 
94/19/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την 
οδηγία 2009/14/ΕΚ)  

31.12.2010 
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 νέο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Πίνακας αντιστοιχίας 

Παρούσα οδηγία Οδηγία 2009/14/ΕΚ Οδηγία 94/19/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 - - 

Άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο α)  Άρθρο 1 σηµείο 1 

Άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο δ)  Άρθρο 1 σηµείο 2 

Άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο ε) Άρθρο 1 σηµείο 1 Άρθρο 1 σηµείο 3 

Άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο στ)  Άρθρο 1 σηµείο 4 

Άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο ζ)  Άρθρο 1 σηµείο 5 

Άρθρο 3 παράγραφος 1  Άρθρο 3 παράγραφος 1 

Άρθρο 3 παράγραφος 2  Άρθρο 3 παράγραφος 2 

Άρθρο 3 παράγραφος 3  Άρθρο 3 παράγραφος 3 

Άρθρο 3 παράγραφος 4  Άρθρο 5 

Άρθρο 3 παράγραφος 6 Άρθρο 1 σηµείο 6 στοιχείο α)  

Άρθρο 4 παρ. 1 στοιχεία α) 
έως γ) 

 Άρθρο 2 

Άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο δ)  Άρθρο 7 παρ. 2, 
Παράρτηµα I σηµείο 1 

Άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο στ)  Άρθρο 7 παρ. 2, 
Παράρτηµα I σηµείο 10 

Άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ζ)  Άρθρο 7 παρ. 2, 
Παράρτηµα I σηµείο 2 

Άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο η)  Άρθρο 7 παρ. 2, 
Παράρτηµα I σηµείο 5 

Άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο θ)  Άρθρο 7 παρ. 2, 
Παράρτηµα I σηµείο 6 

Άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ι)  Άρθρο 7 παρ. 2, 
Παράρτηµα I σηµεία 3, 4 
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Άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ια)  Άρθρο 7 παρ. 2, 
Παράρτηµα I σηµείο 12 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 1 σηµείο 3 στοιχείο α) Άρθρο 7 παράγραφος 1 

Άρθρο 5 παράγραφος 4 Άρθρο 1 σηµείο 3 στοιχείο α)  

Παρούσα οδηγία Οδηγία 2009/14/ΕΚ Οδηγία 94/19/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 παράγραφος 6  Άρθρο 7 παράγραφοι 4 και 5 

Άρθρο 5 παράγραφος 7 Άρθρο 1 σηµείο 3 στοιχείο δ)  

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 3  Άρθρο 8 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 1 σηµείο 6 στοιχείο α) Άρθρο 10 παράγραφος 1 

Άρθρο 7 παράγραφος 3  Άρθρο 10 παράγραφος 4 

Άρθρο 7 παράγραφος 4  Άρθρο 10 παράγραφος 5 

Άρθρο 8 παράγραφος 1  Άρθρο 7 παράγραφος 6 

Άρθρο 8 παράγραφος 2  Άρθρο 11 

Άρθρο 12 παράγραφος 1  Άρθρο 4 παράγραφος 1 

Άρθρο 13  Άρθρο 6 

Άρθρο 14 παρ. 1 έως 3 Άρθρο 1 σηµείο 5 Άρθρο 9 παράγραφος 1 

Άρθρο 14 παράγραφος 4  Άρθρο 9 παράγραφος 2 

Άρθρο 14 παράγραφος 5  Άρθρο 9 παράγραφος 3 

Άρθρο 15  Άρθρο 13 

Άρθρα 16 έως 18 Άρθρο 1 σηµείο 4  
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 94/19/ΕΚ παράρτηµα I (νέο) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κατάλογος των εξαιρέσεων που αναφέρει το άρθρο 7 παράγραφος 2  

4. Καταθέσεις των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
6 της οδηγίας 89/646/ΕΟΚ. 

6. Καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

7. Καταθέσεις του ∆ηµοσίου και των κεντρικών διοικήσεων. 

8. Καταθέσεις των περιφερειακών, επαρχιακών, δηµοτικών ή κοινοτικών αρχών. 

9. Καταθέσεις των οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. 

10. Καταθέσεις των συνταξιοδοτικών ταµείων. 

11. Καταθέσεις των διοικητικών στελεχών, των διευθυνόντων, των εταίρων που 
ευθύνονται προσωπικά, των εταίρων που κατέχουν τουλάχιστον το 5 % του 
κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος, των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε το 
νοµικό έλεγχο των λογαριασµών του πιστωτικού ιδρύµατος καθώς και των 
καταθετών που έχουν τις ίδιες ιδιότητες σε άλλες εταιρείες του ιδίου οµίλου. 

12. Καταθέσεις στενών συγγενών και τρίτων που ενεργούν για λογαριασµό των 
καταθετών τους οποίους αναφέρει το σηµείο 7. 

13. Καταθέσεις άλλων εταιρειών του ιδίου οµίλου. 

14. Μη ονοµαστικές καταθέσεις. 

15. Καταθέσεις για τις οποίες ο καταθέτης έχει ατοµικώς συµφωνήσει µε το πιστωτικό 
ίδρυµα επιτόκια και οικονοµικά πλεονεκτήµατα που συνέβαλαν στην επιδείνωση της 
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης αυτού του πιστωτικού ιδρύµατος. 

16. Πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυµα και οφειλές που 
προέκυψαν από αποδοχές ιδίων συναλλαγµατικών και γραµµατίων. 

17. Καταθέσεις σε νοµίσµατα εκτός: 

– των κοινοτικών, 

– του Εcu. 

18. Καταθέσεις εταιρειών οι οποίες λόγω του µεγέθους τους δεν επιτρέπεται να 
συντάσσουν συνοπτικό ισολογισµό σύµφωνα µε το άρθρο 11 της τέταρτης οδηγίας 
78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978, που βασίζεται στο άρθρο 54 
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παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασµών εταιριών 
ορισµένων µορφών26. 

 

 94/19/ΕΚ παράρτηµα II (νέο) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  

Κατευθυντήριες αρχές  

Εάν ένα υποκατάστηµα ζητήσει να συµµετάσχει στο σύστηµα του κράτους µέλους υποδοχής 
για συµπληρωµατική κάλυψη, το σύστηµα κράτους µέλους υποδοχής θεσπίζει διµερώς µε το 
σύστηµα του κράτους µέλους καταγωγής τους κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την 
καταβολή αποζηµιώσεως στους καταθέτες του υποκαταστήµατος αυτού. Κατά τη θέσπιση 
των διαδικασιών, καθώς και κατά τον προσδιορισµό των όρων συµµετοχής του 
υποκαταστήµατος (όπως αναφέρει το άρθρο 4 παράγραφος 2), ισχύουν οι ακόλουθες αρχές: 

α) το σύστηµα του κράτους µέλους υποδοχής διατηρεί πλήρως το δικαίωµα να επιβάλλει τους 
δικούς του αντικειµενικούς και γενικής εφαρµογής κανόνες στη συµµετοχή πιστωτικών 
ιδρυµάτων· να απαιτεί την παροχή σχετικών πληροφοριών και να επαληθεύει τις πληροφορίες 
αυτές µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής· 

β) το σύστηµα του κράτους µέλους υποδοχής ικανοποιεί τις αξιώσεις για συµπληρωµατική 
αποζηµίωση εφόσον λάβει δήλωση των αρµοδίων αρχών του κράτους µέλους καταγωγής ότι 
οι καταθέσεις δεν είναι διαθέσιµες. Το σύστηµα του κράτους µέλους υποδοχής διατηρεί 
πλήρως το δικαίωµα να εξακριβώνει κατά πόσον ο καταθέτης νοµιµοποιείται σύµφωνα µε 
τους δικούς του βασικούς κανόνες και διαδικασίες, προτού καταβάλλει συµπληρωµατική 
αποζηµίωση· 

γ) τα συστήµατα του κράτους µέλους καταγωγής και του κράτους µέλους υποδοχής 
συνεργάζονται πλήρως µεταξύ τους προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι οι καταθέτες 
αποζηµιώνονται αµέσως και κατά το ενδεδειγµένο ποσόν. Ιδιαίτερα δε συµφωνούν όσον 
αφορά τον τρόπο µε τον οποίον η ύπαρξη ανταπαιτήσεως, η οποία µπορεί να προταθεί για 
συµψηφισµό στα πλαίσια ενός από τα δύο συστήµατα, επηρεάζει την αποζηµίωση που 
καταβάλλεται από κάθε σύστηµα στον καταθέτη· 

δ) τα συστήµατα του κράτους µέλους υποδοχής δικαιούνται να χρεώνουν τα υποκαταστήµατα 
για τη συµπληρωµατική κάλυψη κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο που λαµβάνει υπόψη την 
εγγύηση τη χρηµατοδοτούµενη από το σύστηµα του κράτους µέλους καταγωγής. 
Προκειµένου να διευκολυνθεί η χρέωση, το σύστηµα του κράτους µέλους υποδοχής µπορεί 
να θεωρήσει ότι η ευθύνη του περιορίζεται πάντοτε στη διαφορά µεταξύ της εγγύησης που 
προσφέρει και της εγγύησης που παρέχει το κράτος µέλος καταγωγής, ανεξαρτήτως του κατά 
πόσον το κράτος µέλος καταγωγής καταβάλλει όντως αποζηµίωση για τις καταθέσεις που 
υφίστανται στο έδαφος του κράτους µέλους υποδοχής. 

                                                 
26 ΕΕ αριθ. L 222 της 14.8.1978, σ. 11. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 

90/605/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 317 της 16.11.1990, σ. 60). 
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