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Изменение 35
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Схемите за гарантиране на 
депозитите следва да могат да имат 
функция, която да надхвърля 
възстановяването на суми, като 
изискват от членуващите в тях 
институции да предоставят 
допълнителна информация и по този 
начин изграждат системи за ранно 
предупреждение. Така на ранен етап 
могат да бъдат коригирани 
зависещите от риска вноски или да 
бъдат предложени превантивни 
мерки срещу установените рискове. В 
случай че съществува опасност от 
неравновесия операторите на 
схемите за гарантиране на депозити 
следва да могат да определят 
подкрепящи мерки или да използват 
своите ресурси, за да подпомогнат 
систематичната ликвидация на 
проблемните институции с цел 
избягване на разходите по 
възстановяване на средствата на 
вложителите и други 
неблагоприятни последствия от 
неплатежоспособността.

Or. en

Изменение 36
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При определянето на вноските в 
схемите за гарантиране на депозитите 
следва да се отчита степента на
риска, поеман от членовете им. Това 
би дало възможност за отразяване на 
рисковите профили на отделните банки,
би довело до справедливо изчисляване 
на вноските и би създало стимули за 
извършване на по-нискорискова 
търговска дейност. Разработването на 
набор от основни показатели, 
задължителни за всички държави-
членки, и на набор от 
незадължителни допълнителни 
показатели постепенно би осигурило 
хармонизация.

(24) Държавите-членки се насърчават 
да определят вноските в схемите за 
гарантиране на депозитите, като 
отразяват рисковите профили на 
отделните банки, въздействат за
справедливо изчисляване на вноските и 
създават стимули за извършване на по-
нискорискова търговска дейност.

Or. en

Изменение 37
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При определянето на вноските в 
схемите за гарантиране на депозитите 
следва да се отчита степента на риска, 
поеман от членовете им. Това би дало 
възможност за отразяване на рисковите 
профили на отделните банки, би довело 
до справедливо изчисляване на вноските 
и би създало стимули за извършване на 
по-нискорискова търговска дейност. 
Разработването на набор от основни 
показатели, задължителни за всички 
държави-членки, и на набор от 
незадължителни допълнителни 
показатели постепенно би осигурило 
хармонизация.

(24) При определянето на вноските в 
схемите за гарантиране на депозитите 
следва да се отчита степента на риска, 
поеман от членовете им. Това би дало 
възможност за отразяване на рисковите 
профили на отделните банки, би довело 
до справедливо изчисляване на вноските 
и би създало стимули за извършване на 
по-нискорискова търговска дейност. 
Разработването на набор от основни 
показатели, задължителни за всички 
държави-членки, и на набор от 
незадължителни допълнителни 
показатели постепенно би осигурило 
хармонизация. За специално 
регулирани, особено нискорискови 
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сектори на кредитните услуги, по-
конкретно жилищно-спестовните 
каси, следва да се предвидят 
съответни специални правила.

Or. de

Изменение 38
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Срокът за изплащане от максимум 
шест седмици, който е в сила от 31 
декември 2010 г., не е в съответствие с 
необходимостта да се запази доверието 
на вложителите и не отговаря на 
техните нужди. Поради това срокът за 
изплащане следва да се намали на една 
седмица.

(26) Срокът за изплащане от максимум 
шест седмици, който е в сила от 31 
декември 2010 г., не е в съответствие с 
необходимостта да се запази доверието 
на вложителите и не отговаря на 
техните нужди. Поради това срокът за 
изплащане следва да се намали на пет 
работни дни.

Or. en

Изменение 39
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 38а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38а) Надзорните органи следва да 
прилагат строга лицензионна 
процедура за всяка кредитна 
институция, която възнамерява да се 
включи в схема за гарантиране на 
депозитите.

Or. en
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Обосновка

Системата за гарантиране на депозитите може да създаде проблеми, свързани с 
морален риск. Необходимо е да съществува строга лицензионна процедура, за да се 
оцени бизнес планът на всяка институция, която използва схемата за гарантиране на 
депозитите. Лицензирането следва става при адекватни условия.

Изменение 40
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква a) – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „депозит“ означава всяко кредитно 
салдо, което се получава в резултат на 
средства, оставени по сметка, или от 
временни положения, произтичащи от 
обичайни банкови сделки, и което 
дадена кредитна институция трябва да 
изплати съгласно приложимите
законови и договорни условия. 

a) „депозит“ означава всяко кредитно 
салдо, което се получава в резултат на 
средства, оставени по сметка, или от 
временни положения, произтичащи от 
обичайни банкови сделки, и което 
дадена кредитна институция трябва да 
изплати съгласно приложимите
законови и договорни условия и 
изисквания, които кредитната 
институция е удостоверила с 
издаването на сертификат.

Or. de

Изменение 41
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а) – параграф 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

съществуването му може да се докаже 
само със сертификат, различен от 
извлечение от сметка,

съществуването му може да се докаже 
само със сертификат, различен от 
извлечение от сметка, с изключение на 
спестовни книжки;

Or. en
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Обосновка

Това изменение позволява да бъдат обхванати традиционните спестовни 
инструменти, каквито са спестовните книжки. Такива депозити се използват като 
заместител на спестовните сметки и са разпространени сред потребителите в 
редица държави-членки.

Изменение 42
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „целево равнище“ означава 1,5 % от 
отговарящите на условията депозити, 
за чиято гаранция отговаря дадена схема 
за гарантиране на депозитите;

з) „целево равнище“ означава 1,0 % от 
гарантираните депозити, за чиято 
гаранция отговаря дадена схема за 
гарантиране на депозитите;

Or. de

Обосновка

За защита на потребителите и за ограничаване на разходите, които финансовите 
институции отпускат на потребителите, целевото равнище следва да се базира на 
действителния размер на депозитите (гарантирани депозити), а не на хипотетично 
отговарящите на условията депозити. Целево равнище в размер на 1,0% от 
гарантираните депозити осигурява на системите достатъчна финансова 
възглавница.

Изменение 43
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „целево равнище“ означава 1,5 % от 
отговарящите на условията депозити, за 
чиято гаранция отговаря дадена схема за 

з) „целево равнище“ означава 1,5 % от 
отговарящите на условията депозити, за 
чиято гаранция отговаря дадена схема за 
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гарантиране на депозитите; гарантиране на депозитите; от 
целевото равнище се приспадат 
такива финансови средства, които 
кредитните институции сами 
изграждат въз основа на законови 
предписания за обезпечаване на 
ликвидността и за предотвратяване 
на неплатежоспособността на 
дадена банка;

Or. de

Изменение 44
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „целево равнище“ означава 1,5 % от
отговарящите на условията 
депозити, за чиято гаранция отговаря 
дадена схема за гарантиране на 
депозитите;

з) „целево равнище“ означава ниво, 
определено от държавите-членки, 
според структурата и степента на 
риска в банковия сектор в дадената 
държава-членка; 

Or. en

Изменение 45
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Никоя кредитна институция не може да 
приема депозити, ако не участва в 
такава схема. 

Никоя кредитна институция не може да 
приема депозити, ако не участва в 
такава схема и не покрива 
изискванията на надзорните органи. 
Необходимо е надзорните органи да 
имат строга лицензионна процедура, 
за да оценяват стабилността на 
бизнес плана на всяка институция, 
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която използва схемата за 
гарантиране на депозитите.

Or. en

Обосновка

Свидетели сме на множество случаи, в които институции поемат крайни нива на 
риск и поради това могат да предложат високи лихви по депозитите. Тези 
институции могат да привлекат клиенти единствено заради защитата от страна на 
схемата за гарантиране на депозитите. Ето защо е необходимо най-малкото да има 
строга лицензионна процедура, чрез която да се оценява стабилността на бизнес 
плана на всяка институция, която използва схемата за гарантиране на депозитите. 
Лицензирането следва да се извършва при адекватни условия.

Изменение 46
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такива тестове се извършват най-малко 
веднъж на всеки три години или когато 
обстоятелствата налагат това. Първият 
тест ще се осъществи до 31 декември 
2013 г.

Такива тестове се извършват най-малко 
веднъж годишно или по-често, когато 
обстоятелствата налагат това. Първият 
тест ще се осъществи до 31 декември 
2013 г.

Or. en

Изменение 47
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) депозитите на органите на властта; й) депозитите на правителството и на 
централните административни 
органи, както и на провинциални, 
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регионални, местни и общински 
органи;

Or. de

Изменение 48
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки гарантират, 
че депозитите на местни и общински 
органи се изключват от член 4, 
параграф 1, буква й), ако изпадането в 
неплатежоспособност на 
депозитите оказва значително 
въздействие върху изпълнението на 
местните и общински функции.

Or. de

Изменение 49
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да бъде 
осигурен  гарантиран размер за сбора от 
всички  депозити на всеки вложител 
от 100 000 EUR, в случай че депозитите 
са неналични.

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да бъде 
осигурен  гарантиран размер за сбора от 
всички  депозити на всеки вложител 
от 150 000 EUR, в случай че депозитите 
са неналични.

Or. en
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Изменение 50
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държавите-членки извън 
еврозоната ще бъде определен 
еквивалентен размер на гаранцията, в 
тяхната валута, закръглен към по-
близкото число, кратно на 1000

Or. en

Обосновка

В държавите-членки извън еврозоната липсва сигурността от установено ниво на 
защита и това е в ущърб на потребителите във въпросните държави-членки. Тази 
установена сума ще гарантира също, че колебанията на валутните курсове няма 
несправедливо да засегнат нивото на защита на потребителите.

Изменение 51
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
схемите за гарантиране на депозитите 
не се отклоняват от гарантирания 
размер на депозитите, определен в
параграф 1. Държавите-членки обаче 
имат право да решат, че се 
гарантират следните депозити, ако 
спрямо разходите за изплащането на 
гарантирания им размер не се 
прилагат членове 9, 10 и 11:

2. Държавите-членки гарантират, че 
схемите за гарантиране на депозитите 
предоставят право съгласно
параграф 1. В допълнение държавите-
членки следва да гарантират, че 
следните депозити са напълно 
защитени:
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Or. en

Изменение 52
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
схемите за гарантиране на депозитите не 
се отклоняват от гарантирания размер 
на депозитите, определен в параграф 1. 
Държавите-членки обаче имат право да 
решат, че се гарантират следните
депозити, ако спрямо разходите за 
изплащането на гарантирания им 
размер не се прилагат членове 9, 10 и 
11:

2. Държавите-членки гарантират, че 
схемите за гарантиране на депозитите не 
се отклоняват от гарантирания размер 
на депозитите, определен в параграф 1. 
Държавите-членки обаче гарантират, 
че следните депозити са напълно 
защитени:

Or. de

Изменение 53
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) депозитите, създадени в резултат на 
сделки с жилищни имоти, 
предназначени за частни лица, в срок до 
12 месеца след кредитирането на 
сумата,

а) депозитите, създадени в резултат на 
сделки с жилищни имоти, 
предназначени за частни лица, в срок 
от 3 месеца след кредитирането на 
сумата или повече, според преценката 
на държавата-членка, до максимум 12 
месеца,

Or. en
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Изменение 54
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) депозитите, създадени в резултат на 
сделки с жилищни имоти, 
предназначени за частни лица, в срок 
до 12 месеца след кредитирането на 
сумата,

а) депозитите, създадени в резултат на 
сделки с жилищни имоти, свързани с 
имоти на частни лица, в срок до 12 
месеца след кредитирането на сумата,

Or. en

Изменение 55
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) депозитите, които съгласно 
националното законодателство са 
свързани с изпълнението на социални 
цели и се отнасят до конкретни събития 
от живота на вложителите като 
сключване на брак, развод, инвалидност 
или смърт. Срокът на гаранцията не 
може да надвишава 12 месеца от 
настъпването на такова събитие.

б) депозитите, които съгласно 
националното законодателство 
изпълняват социални цели и се отнасят 
до конкретни събития от живота на 
вложителите като сключване на брак, 
развод, пенсиониране, уволнение, 
инвалидност или смърт, в срок до 12 
месеца след кредитирането на сумата

Or. en

Изменение 56
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) депозитите, които съгласно 
националното законодателство са 
свързани с изпълнението на социални 
цели и се отнасят до конкретни събития 
от живота на вложителите като 
сключване на брак, развод, инвалидност 
или смърт. Срокът на гаранцията не 
може да надвишава 12 месеца от 
настъпването на такова събитие.

б) депозитите, които съгласно 
националното законодателство са 
свързани с изпълнението на социални 
цели и се отнасят до конкретни събития 
от живота на вложителите като 
сключване на брак, развод, инвалидност 
или смърт. Гаранцията важи до 3 
месеца от настъпването на 
събитието или повече, според 
преценката на държавата-членка, до 
максимум 12 месеца.

Or. en

Изменение 57
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) депозити, които служат за цели, 
указани в националното 
законодателство, и се основават на 
изплащането на застрахователни 
обезщетения или компенсации, в срок 
до 12 месеца след кредитирането на 
сумата,

Or. en

Изменение 58
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) депозити, които съгласно 
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националното законодателство са 
свързани с изпълнението на 
определени цели и се основават на 
изплащането на застрахователни 
обезщетения или компенсации, в срок 
до 12 месеца след кредитирането на 
сумата.

Or. de

Изменение 59
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитите се изплащат във валутата, 
в която е била сметката. Ако сумите по 
параграф 1, изразени в евро, се 
преизчисляват в други валути, сумите, 
които действително се изплащат на 
вложителите, са равностойни на сумите, 
посочени в настоящата директива.

4. Депозитите се изплащат във валутата 
на държавата-членка, в която е била 
сметката. Ако сумите по параграф 1, 
изразени в евро, се преизчисляват в 
други валути, сумите, които 
действително се изплащат на 
вложителите, са равностойни на сумите, 
посочени в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Изискване за изплащане на сумите по депозитите във валутата, в която е била 
поддържана сметката, е непрактично и може да доведе до по-дълги срокове за 
изплащане. Затова СГД следва да изплащат сумите по депозитите във валутата на 
държавата, в която е била поддържана сметката.

Изменение 60
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да закръгляват 
получените от преизчислението суми, 
при условие че закръгляването не 
надхвърля 2 500 EUR.

Държавите-членки могат да закръгляват 
получените от преизчислението суми, 
при условие че закръгляването не 
надхвърля 5 000 EUR.

Or. en

Изменение 61
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Сумата, посочена в параграф 1, се 
преразглежда периодично от Комисията 
поне веднъж на всеки пет години. Ако е 
уместно, Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
предложение за директива за 
коригиране на сумата, посочена в 
параграф 1, като се отчитат по-
специално развитието на банковия 
сектор и икономическото и 
финансово положение в Съюза. Първото 
преразглеждане ще бъде извършено 
след 31 декември 2015 г., освен ако 
поради непредвидени събития се налага 
да бъде извършено по-рано.

6. Сумата, посочена в параграф 1, се 
преразглежда периодично от Комисията 
поне веднъж на всеки пет години. Ако е 
уместно, Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
предложение за директива за 
коригиране на сумата, посочена в 
параграф 1, като се отчитат по-
специално развитието на банковия 
сектор и икономическото и 
финансово положение в Съюза, по-
специално колебания на валутните 
курсове. Първото преразглеждане ще 
бъде извършено след 31 декември 
2015 г., освен ако поради непредвидени 
събития се налага да бъде извършено 
по-рано.

Or. en

Изменение 62
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да решат, 
че депозитите не се сумират в 
рамките на една и съща кредитна 
институция, ако националното 
законодателство позволява 
кредитната институция да оперира 
под различни търговски марки. 
Депозитите ще бъдат сумирани в 
рамките на кредитната институция. 
В случай, че сумата на съвкупните
депозити надхвърля нивото на 
покритие за вложител, посочено в 
член 5, параграф 1, вноските съгласно 
член 9 и член 11 ще бъдат съответно 
повишени.

Or. en

Обосновка

В много държави-членки дадена банкова институция може да оперира под няколко 
различни търговски марки, но е необходимо да получи само едно разрешително от 
регулатора. При положение че за потребителите е изключително трудно да разберат 
корпоративната структура на дадена банка, допустимостта на вложителите 
трябва да се определя съгласно търговската марка, а не съгласно собственика на 
финансова институция.

Изменение 63
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схемите за гарантиране на депозитите
трябва да са в състояние да изплатят на 
вложителите неналичните депозити в 
рамките на 7 дни от датата, на която 
компетентните органи са установили 
фактите по член 2, параграф 1, буква д, 
подточка i) или на която съдебният 

Схемите за гарантиране на депозитите
трябва да са в състояние да изплатят на 
вложителите неналичните депозити в 
рамките на пет работни дни от датата, 
на която компетентните органи са 
установили фактите по член 2, параграф 
1, буква д, подточка i) или на която 
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орган е постановил решение, както е 
посочено в член 2, параграф 1, буква д), 
подточка ii).

съдебният орган е постановил решение, 
както е посочено в член 2, параграф 1, 
буква д), подточка ii).

Or. en

Изменение 64
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От 1 януари 2013 г. срокът за 
изплащане, указан в параграф 1, ще 
бъде седем работни дни.

Or. en

Изменение 65
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да решат 
до 31 декември 2015 година да бъде 
прилаган десетдневен срок за
изплащане, при условие че след 
надлежна преценка компетентният 
надзорен орган установи, че схемите 
за гарантиране на депозитите все 
още не могат да спазят петдневен 
срок на изплащане.

Or. en

Обосновка

Бързото изплащане е важно за доверието, което вложителите имат в системата. За 
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доверието обаче е важно също така обещаният срок за изплащане да може да бъде 
изпълнен от държавата-членка в случай че банката изпадне в несъстоятелност.

Изменение 66
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че за периода до 31 декември 
2015 г. държавите-членки са приели 
по-дългия срок от десет работни дни 
за изплащане, то при заявка от 
страна на вложителите от схемата 
за гарантиране на депозитите се 
изплащат в срок от пет работни дни 
суми до 5 000 EUR за депозитите, 
подлежащи на възстановяване.

Or. en

Обосновка

Бързото изплащане е важно за доверието, което вложителите имат в системата. 
Ако държава-членка е приела по-дълъг срок за изплащане, вложителят следва да има 
право да му бъде изплатена сума до 5000 EUR в рамките на пет работни дни.

Изменение 67
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схемите за гарантиране на депозитите 
набират наличните финансови средства 
от редовните вноски, които членовете 
им трябва да плащат на 30 юни и 30 
декември всяка година. Това не 

Схемите за гарантиране на депозитите 
набират наличните финансови средства 
от редовна вноска, която членовете им 
трябва да плащат поне веднъж 
годишно. Това не изключва 
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изключва получаването на 
допълнително финансиране от други 
източници. Не може да се изисква 
плащане на еднократни такси за 
включване в схемите.

получаването на допълнително 
финансиране от други източници. Не 
може да се изисква плащане на 
еднократни такси за включване в 
схемите.

Or. de

Обосновка

Схемите за гарантиране на депозитите следва да имат свободата сами да определят 
честотата на събиране на редовни вноски. Тъй като процесът за изчисляване на 
вноските и тяхното събиране е сложен, би било напълно достатъчно, ако се 
осъществява веднъж годишно. Тъй като изчисляването на редовните вноски трябва 
да почива на здрава основа, то се извършва главно с помощта на одитирания годишен 
баланс. Това е още един довод за събиране на редовни вноски веднъж годишно.

Изменение 68
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сборът на депозитите и 
инвестициите, направени от дадена 
схема по отношение на един субект, 
не може да надхвърля 5 % от 

наличните ѝ финансови средства. 

Дружествата, които са включени в 
една и съща група за целите на 
консолидираните счетоводни отчети 
съгласно Директива 83/349/ЕИО или в 
съответствие с признатите 
международни счетоводни правила, се 
приемат за един субект при 
изчисляването на този лимит.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Лимитът от 5% може да създаде трудности в някои от малките и средни по 
големина държави-членки. Стабилна защита следва да бъде осигурена от други 
ограничения по отношение на нискорисковите инвестиции на схемите.

Изменение 69
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сборът на депозитите и 
инвестициите, направени от дадена 
схема по отношение на един субект, не 
може да надхвърля 5 % от наличните й 
финансови средства. Дружествата, 
които са включени в една и съща група 
за целите на консолидираните 
счетоводни отчети съгласно Директива 
83/349/ЕИО или в съответствие с 
признатите международни счетоводни 
правила, се приемат за един субект при 
изчисляването на този лимит.

2. Сборът на депозитите и инвестициите 
на дадена схема по отношение на един
орган не може да надхвърля 5 % от 
наличните й финансови средства. 
Дружествата, които са включени в една 
и съща група за целите на 
консолидираните счетоводни отчети 
съгласно Директива 83/349/ЕИО или в 
съответствие с признатите 
международни счетоводни правила, се 
приемат за един орган при 
изчисляването на този лимит.

Or. de

Обосновка

Изменение за приспособяване на немската версия към английската версия.

Изменение 70
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те обаче може да се използват и за Държавите-членки обаче може да 
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финансиране на прехвърлянето на 
депозити към друга кредитна 
институция, ако разходите за схемата за 
гарантиране на депозитите не 
надхвърлят общия размер на 
гарантираните депозити в съответната 
кредитна институция. В този случай, в 
срок от един месец от прехвърлянето на 
депозитите схемата за гарантиране на 
депозитите представя на Европейския 
банков орган отчет, с който доказва, че 
посоченият по-горе лимит не е 
надхвърлен.

решат да ги използват за финансиране 
на прехвърлянето на депозити към друга 
кредитна институция, ако разходите за 
схемата за гарантиране на депозитите не 
надхвърлят общия размер на 
гарантираните депозити в съответната 
кредитна институция. В този случай, в 
срок от един месец от прехвърлянето на 
депозитите схемата за гарантиране на 
депозитите представя на Европейския 
банков орган отчет, с който доказва, че 
посоченият по-горе лимит не е 
надхвърлен.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение няма да промени значението на предложения член. То обаче 
ще направи текста ясен и съвместим със следващата алинея, която също се отнася 
до използването на финансовите средства на СГД.

Изменение 71
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5 – алинея 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез разглеждане на всеки отделен 
случай, при обосновано искане на 
съответната схема за гарантиране 
на депозитите компетентните 
органи могат да разрешат делът по 
буква а) да бъде определен в размер под 
0,5%, ако се гарантира, че схемата 
разполага със собствена система за 
контрол на рисковото състояние на 
своите членове и съответни 
възможности за въздействие.

Or. de
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Обосновка

Предложеното ограничение следва да може да отпадне, ако се гарантира, че схемата 
разполага със собствени системи за контрол на рисковото състояние на своите 
членове със съответни възможности за въздействие, както и с подходящи 
алтернативни възможности за финансиране, които позволяват краткосрочно 
рефинансиране в случая, когато това е необходимо за изпълнение на поставените й 
изисквания (това включва изплащане, в случай на безуспешно предотвратяване на 
изпадането в неплатежоспособност).

Изменение 72
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Вноските за схемите за гарантиране 
на депозитите по член 9 се определят за 
всеки член въз основа на степента на 
риска, на който е изложен. Кредитните 
институции не може да плащат по-
малко от 75 % или повече от 200 % от 
сумата, която би трябвало да плати една 
банка, изложена на среден риск. 
Държавите-членки могат да решат, че 
членовете на схемите по член 1, 
параграфи 3 и 4 трябва да плащат по-
ниски вноски за схемите за гарантиране 
на депозитите, но не по-малко от 37,5 % 
от сумата, която би трябвало да плати 
една банка, изложена на среден риск.

1. Вноските за схемите за гарантиране 
на депозитите по член 9 се определят за 
всеки член въз основа на степента на 
риска, на който е изложен. Кредитните 
институции не може да плащат по-
малко от 75 % или повече от 200 % от 
сумата, която би трябвало да плати една 
банка, изложена на среден риск. 
Държавите-членки могат да решат, че 
членовете на схемите по член 1, 
параграфи 3 и 4 трябва да плащат по-
ниски вноски за схемите за гарантиране 
на депозитите, но не по-малко от 37,5 % 
от сумата, която би трябвало да плати 
една банка, изложена на среден риск. 
Депозити в жилищно-спестовни каси 
се вземат под внимание при 
определянето на редовните вноски и 
целевото равнище с дял на стойност 
20%.

Or. de
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Изменение 73
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 2 не се прилага за схемите 
за гарантиране на депозитите по член 1, 
параграф 2.

3. Параграф 2 не се прилага за схемите 
за гарантиране на депозитите по член 1, 
параграф 3, както и за жилищно-
спестовни каси.

Or. de

Изменение 74
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията се предоставя на 
съществуващите вложители в 
извлеченията от сметките им. Тази 
информация включва потвърждение, че 
депозитите отговарят на условията 
съгласно член 2, параграф 1 и член 4. 
Освен това се включва и препратка към 
информационния бюлетин от 
приложение ІІІ и се посочва къде може 
да се получи. Може да се посочи и 
интернет сайтът на компетентната схема 
за гарантиране на депозитите.

3. Информацията се предоставя на 
съществуващите вложители в 
извлеченията от сметките им, в 
информационния бюлетин при 
отваряне на сметките им и поне 
веднъж годишно в изпратено по 
пощата писмо. Тази информация 
включва потвърждение, че депозитите 
отговарят на условията съгласно член 2, 
параграф 1 и член 4. Освен това се 
включва и препратка към 
информационния бюлетин от 
приложение ІІІ и се посочва къде може 
да се получи. Може да се посочи и 
интернет сайтът на компетентната схема 
за гарантиране на депозитите.

Or. en

Обосновка

Повечето банки преминават към онлайн банкиране и постепенно престават да 
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използват хартиени извлечения, което означава, че при настоящите разпоредби 
потребителите не са непременно осведомени за това коя е тяхната СГД. Това 
изменение дава възможност потребителите редовно да бъдат уведомявани относно 
нивото им на защита и относно техните права.

Изменение 75
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При сливане на кредитни институции 
вложителите в тях биват информирани 
за сливането поне един месец преди 
пораждането на правно действие от 
сливането. Вложителите биват 
уведомени, че когато сливането породи 
правно действие, всички техни депозити 
във всяка от сливащите се банки ще 
бъдат събрани след сливането при 
определянето на гарантирания размер 
по схемата за гарантиране на 
депозитите.

6. При сливане на кредитни институции 
вложителите в тях биват информирани 
за сливането поне един месец преди 
пораждането на правно действие от 
сливането. Вложителите биват 
уведомени, че когато сливането породи 
правно действие, всички техни депозити 
във всяка от сливащите се банки ще 
бъдат събрани след сливането при 
определянето на гарантирания размер 
по схемата за гарантиране на 
депозитите. На вложителите ще бъде 
предоставен период от три месеца 
след като са били уведомени относно 
сливането, за да изберат друга банка, 
с което да се гарантира, че са 
защитени по отношение на всяка 
банкова сметка за размера, указан в 
член 5, параграф 1. В случай, че по
време на тримесечния период сумата, 
посочена в член 5, параграф 1, бъде 
надвишена, тя ще бъде защитена чрез 
умножаване на размера, указан в член 
5, параграф 1, по броя на сметките, 
които са били обединени.

Or. en

Обосновка

Това изменение дава на потребителите необходимото време да открият нова банкова 
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сметка, да вземат информирано решение, като същевременно бъдат защитени в 
процеса на дадено действие (сливане), което те може да не са желали или за което да 
не са били своевременно уведомени.

Изменение 76
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако даден вложител използва 
банкиране по интернет, информацията, 
която трябва да му бъде съобщена 
съгласно настоящата директива, му се 
предава по електронен път по начин, 
който да привлече вниманието му.

7. Ако даден вложител използва 
банкиране по интернет, информацията, 
която трябва да му бъде съобщена 
съгласно настоящата директива, му се 
предава по електронен път по начин, 
който да привлече вниманието му, или 
на хартиен носител, по избор на 
вложителя.

Or. en

Изменение 77
Catherine Stihler

Предложение за директива
Приложение3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният размер, който може да 
бъде изплатен, е 100 000 EUR на банка. 
Това означава, че всички депозити в 
една и съща банка се събират, за да се 
определи размерът на гаранцията. 
Например, ако един вложител има 
спестовна сметка, по която има 90 000 
EUR, и разплащателна сметка, по която 
има 20 000 EUR, на този вложител ще
бъдат изплатени само 100 000 EUR.

Максималният размер, който може да 
бъде изплатен, е 150 000 EUR на банка. 
Това означава, че всички депозити в 
една и съща банка се събират, за да се 
определи размерът на гаранцията. 
Например, ако един вложител има 
спестовна сметка, по която има 120 000
EUR, и разплащателна сметка, по която 
има 40 000 EUR, на този вложител ще 
бъдат изплатени само 150 000 EUR.
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Изменение 78
Catherine Stihler

Предложение за директива
Приложение3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Само ако е приложимо]: Този метод се 
прилага и ако дадена банка извършва 
дейност под различни търговски 
наименования. [Наименование на 
кредитната институция, в която се 
държи сметката] извършва дейност и 
под наименованията [посочват се 
всички търговски наименования на 
същата кредитна институция]. Това 
означава, че всички депозити, държани 
от кредитната институция под едно или
повече търговски наименования, са 
гарантирани общо до 100 000 EUR.

[Само ако е приложимо]: Този метод се 
прилага и ако дадена банка извършва 
дейност под различни търговски марки
за своите потребители. 
[Наименование на кредитната 
институция, в която се държи сметката] 
извършва дейност и под 
наименованията [посочват се всички 
търговски наименования на същата 
кредитна институция]. Това означава, че 
всеки един от депозитите, държани от 
кредитната институция под едно или 
повече търговски наименования, са 
гарантирани общо до 150 000 EUR.

Or. en

Изменение 79
Catherine Stihler

Предложение за директива
Приложение3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При съвместни сметки лимитът от 100
000 EUR важи за всеки вложител 
поотделно.

При съвместни сметки лимитът от 150
000 EUR важи за всеки вложител 
поотделно.

Or. en
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Изменение 80
Catherine Stihler

Предложение за директива
Приложение3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Само ако е приложимо]: Въпреки това 
депозитите по сметка, върху която права 
имат две или повече лица като 
съдружници в търговско дружество или 
членове на асоциация или групировка от 
подобен характер, които не са 
юридически лица, се събират и се 
приемат за направени от един-единствен 
вложител при изчисляването на лимита 
от 100 000 EUR.

[Само ако е приложимо]: Въпреки това 
депозитите по сметка, върху която права 
имат две или повече лица като 
съдружници в търговско дружество или 
членове на асоциация или групировка от 
подобен характер, които не са 
юридически лица, се събират и се 
приемат за направени от един-единствен 
вложител при изчисляването на лимита 
от 150 000 EUR.

Or. en

Изменение 81
Catherine Stihler

Предложение за директива
Приложение3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентната схема за гарантиране на 
депозитите е [посочете
наименованието, адреса, телефона, 
електронната поща и интернет 
сайта]. Тази схема ще изплати 
депозитите Ви (в размер до 100 000 
EUR) в срок от шест седмици, а след 31 
декември 2013 г. — в срок от една 
седмица.

Компетентната схема за гарантиране на 
депозитите е [посочете
наименованието, адреса, телефона, 
електронната поща и интернет 
сайта]. Тази схема ще изплати 
депозитите Ви (в размер до 150 000
EUR) в срок от шест седмици, а след 31 
декември 2013 г. — в срок от една 
седмица.

Or. en



AM\861427BG.doc 29/29 PE460.943v01-00

BG

Изменение 82
Catherine Stihler

Предложение за директива
Приложение3 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Само ако е приложимо]: Вашият 
депозит е гарантиран от 
институционална гаранционна схема 
[призната/непризната] като схема за 
гарантиране на депозитите. Това 
означава, че всички банки, които 
членуват в тази схема, взаимно се 
подпомагат, за да избегнат изпадане в 
неплатежоспособност. Ако все пак 
дадена банка изпадне в 
неплатежоспособност, Вашите депозити 
ще Ви бъдат изплатени в размер до 100
000 EUR.

[Само ако е приложимо]: Вашият 
депозит е гарантиран от 
институционална гаранционна схема 
[призната/непризната] като схема за 
гарантиране на депозитите. Това 
означава, че всички банки, които 
членуват в тази схема, взаимно се 
подпомагат, за да избегнат изпадане в 
неплатежоспособност. Ако все пак 
дадена банка изпадне в 
неплатежоспособност, Вашите депозити 
ще Ви бъдат изплатени в размер до 150
000 EUR.

Or. en


