
AM\861427DA.doc PE460.943v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2010/0207(COD)

25.3.2011

ÆNDRINGSFORSLAG
35 - 82

Udkast til udtalelse
Zuzana Roithová
(PE460.676v01-00)

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning)

Forslag til direktiv
(KOM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD))



PE460.943v01-00 2/27 AM\861427DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\861427DA.doc 3/27 PE460.943v01-00

DA

Ændringsforslag 35
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det skal være muligt for 
indskudsgarantiordningerne at gå 
længere end til blot at varetage en ren 
tilbagebetalingsfunktion ved at kræve, at 
medlemsinstitutionerne leverer 
supplerende information, og på dette 
grundlag opbygge tidlige 
varslingssystemer. På denne måde kan 
risikoafhængige bidrag justeres på et 
tidligt tidspunkt, eller der kan foreslås 
forebyggende foranstaltninger mod 
anerkendte risici. I tilfælde af truende 
ubalancer skal operatører af 
indskudsgarantiordningerne kunne træffe 
beslutning om støtteforanstaltninger eller 
anvende deres ressourcer til at afvikle 
problematiske institutioner for at undgå 
omkostningerne ved at skulle 
tilbagebetale indskyderne og ved de andre 
negative virkninger af insolvens.

Or. en

Ændringsforslag 36
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Bidragene til 
indskudsgarantiordningerne bør afspejle
omfanget af den risiko, som 
medlemmerne påtager sig. Det vil gøre det 
muligt at afspejle de enkelte bankers 

(24) Medlemsstaterne opfordres til at 
fastsætte bidrag til 
indskudsgarantiordningerne, der afspejler
de enkelte bankers risikoprofil og fører til 
en rimelig beregning af bidragene samt 
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risikoprofil og føre til en rimelig beregning 
af bidragene samt tilskynde til at drive 
virksomhed med en mindre risikobetonet 
forretningsmodel. Ved at skabe en række 
obligatoriske kerneindikatorer for alle 
medlemsstaterne og derudover en række 
supplerende fakultative indikatorer vil det 
være muligt at indføre en sådan 
harmonisering gradvist.

tilskynder til at drive virksomhed med en 
mindre risikobetonet forretningsmodel. 

Or. en

Ændringsforslag 37
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Bidragene til 
indskudsgarantiordningerne bør afspejle 
omfanget af den risiko, som medlemmerne 
påtager sig. Det vil gøre det muligt at 
afspejle de enkelte bankers risikoprofil og 
føre til en rimelig beregning af bidragene 
samt tilskynde til at drive virksomhed med 
en mindre risikobetonet forretningsmodel. 
Ved at skabe en række obligatoriske 
kerneindikatorer for alle medlemsstaterne 
og derudover en række supplerende 
fakultative indikatorer vil det være muligt 
at indføre en sådan harmonisering gradvist.

(24) Bidragene til 
indskudsgarantiordningerne bør afspejle 
omfanget af den risiko, som medlemmerne 
påtager sig. Det vil gøre det muligt at 
afspejle de enkelte bankers risikoprofil og 
føre til en rimelig beregning af bidragene 
samt tilskynde til at drive virksomhed med 
en mindre risikobetonet forretningsmodel. 
Ved at skabe en række obligatoriske 
kerneindikatorer for alle medlemsstaterne 
og derudover en række supplerende 
fakultative indikatorer vil det være muligt 
at indføre en sådan harmonisering gradvist. 
For de områder af långivningen, der er 
reguleret ved særlig lovgivning, og som 
har særligt lave risici, f.eks. 
byggesparekasser, bør der fastsættes 
tilsvarende særbestemmelser.

Or. de
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Ændringsforslag 38
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Udbetalingsfristen på højst seks uger 
fra den 31. december 2010 er i modstrid 
med behovet for at bevare indskydernes 
tillid og opfylder ikke deres behov. 
Udbetalingsfristen bør derfor reduceres til 
1 uge.

(26) Udbetalingsfristen på højst seks uger 
fra den 31. december 2010 er i modstrid 
med behovet for at bevare indskydernes 
tillid og opfylder ikke deres behov. 
Udbetalingsfristen bør derfor reduceres til 
fem arbejdsdage.

Or. en

Ændringsforslag 39
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Tilsynsmyndighederne bør anvende 
en streng godkendelsesprocedure for hver 
enkelt kreditinstitution, der ønsker at 
deltage i indskudsgarantiordningen.

Or. en

Begrundelse

Indskudsgarantiordningen kan skabe problemer med moralsk risiko. Det er nødvendigt med 
en streng godkendelsesprocedure for at vurdere forretningsplanen for hver enkelt 
kreditinstitution, der ønsker at benytte indskudsgarantiordningen. Godkendelse bør være 
betinget af, at passende krav er opfyldt.
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Ændringsforslag 40
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a)1. "indskud": iIndestående beløb, der 
hidrører fra indlån eller fra 
mellemtransaktioner foretaget som led i 
almindelige bankforretninger, og som skal 
tilbagebetales af et kreditinstitut på 
bestemte vilkår fastsat ved lov eller ved 
aftale, samt fordringer udstedt af 
kreditinstituttet i form af værdipapirer.

a)1. "indskud": Indestående beløb, der 
hidrører fra indlån eller fra 
mellemtransaktioner foretaget som led i 
almindelige bankforretninger, og som skal 
tilbagebetales af et kreditinstitut på 
bestemte vilkår fastsat ved lov eller ved 
aftale, samt fordringer udstedt af 
kreditinstituttet i form af værdipapirer,
samt krav, som kreditinstituttet har sikret i 
form af udstedelse af et dokument.

Or. de

Ændringsforslag 41
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dets eksistens kan kun dokumenteres med 
et andet bevis end et kontoudtog 

dets eksistens kan kun dokumenteres med 
et andet bevis end et kontoudtog med 
undtagelse af sparebøger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag omfatter traditionelle opsparingsinstrumenter såsom sparebøger.
Sådanne indskud benyttes i stedet for opsparingskonti og er populære blandt forbrugerne i 
mange medlemsstater.
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Ændringsforslag 42
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "målniveau": 1,5 % af de berettigede
indskud, som en indskudsgarantiordning er 
ansvarlig for at dække

h) "målniveau": 1,0 % af de dækkede
indskud, som en indskudsgarantiordning er 
ansvarlig for at dække

Or. de

Begrundelse

Med henblik på en beskyttelse af forbrugerne og en begrænsning af de omkostninger, der 
flyttes fra de finansielle institutter til forbrugerne, bør målniveauet baseres på indskuddenes 
(de dækkede indskuds) faktiske beløb og ikke på de hypotetiske berettigede indskud. Et 
målniveau på 1,0 % af de dækkede indskud giver ordningerne en tilstrækkelig finansiel 
margen.

Ændringsforslag 43
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "målniveau": 1,5 % af de berettigede 
indskud, som en indskudsgarantiordning er 
ansvarlig for at dække

h) "målniveau": 1,5 % af de berettigede 
indskud, som en indskudsgarantiordning er 
ansvarlig for at dække; fra målniveauet 
skal trækkes de finansielle midler, som 
kreditinstitutterne selv danner i medfør af 
lovbestemmelser til sikring af likviditeten 
og forhindring af bankinsolvens;

Or. de
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Ændringsforslag 44
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "målniveau": 1,5 % af de berettigede 
indskud, som en indskudsgarantiordning er 
ansvarlig for at dække

h) "målniveau": et niveau fastsat af 
medlemsstaterne, der tager hensyn til 
banksektorens struktur og risikoniveau i 
den pågældende medlemsstat;

Or. en

Ændringsforslag 45
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Intet kreditinstitut må tage imod indskud, 
medmindre det er medlem af en sådan 
ordning

Intet kreditinstitut må tage imod indskud, 
medmindre det er medlem af en sådan 
ordning og lever op til 
tilsynsmyndighedernes krav. Det er 
nødvendigt, at tilsynsmyndighederne har 
en streng godkendelsesprocedure, så de 
kan vurdere, om forretningsplanen for 
hver enkelt kreditinstitution, der benytter 
indskudsgarantiordningen, er sund.

Or. en

Begrundelse

Vi har set en række tilfælde, hvor institutioner har ekstremt høje risikoniveauer og derfor kan 
tilbyde høje renter af indskud. Disse institutioner kan kun tiltrække kunder på grund af 
beskyttelsen fra indskudsgarantiordninger. Det er derfor nødvendigt i det mindste at have en 
streng godkendelsesprocedure, så man kan vurdere, om forretningsplanen for hver enkelt 
kreditinstitution, der benytter indskudsgarantiordningen, er sund. Godkendelse bør være 
betinget af, at passende krav er opfyldt.
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Ændringsforslag 46
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne test finder sted mindst hvert tredje
år, eller når omstændighederne kræver det. 
Den første test finder sted senest den 31. 
december 2013.

Sådanne test finder sted mindst hvert år
eller hyppigere, når omstændighederne 
kræver det. Den første test finder sted 
senest den 31. december 2013.

Or. en

Ændringsforslag 47
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) indskud fra myndigheder j) indskud fra staten og fra
centraladministrationen samt fra 
regionale, lokale og kommunale 
myndigheder;

Or. de

Ændringsforslag 48
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. (2a) Medlemsstaterne sikrer, at 
indskud fra lokale myndigheder er 
undtaget fra artikel 4, stk. 1, litra j), hvis 
tab af indskud forringer opretholdelsen af 
kommunale funktioner væsentligt.
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Or. de

Ændringsforslag 49
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en given 
indskyders samlede indskud er dækket op 
til mindst 100 000 EUR, såfremt indskud 
bliver indisponible.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en given 
indskyders samlede indskud er dækket op 
til mindst 150 000 EUR, såfremt indskud 
bliver indisponible.

Or. en

Ændringsforslag 50
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater uden for euroområdet 
vil få et beskyttelsesbeløb i deres egen 
valuta fastsat på samme måde rundet op 
til nærmeste 1 000.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne uden for euroområdet har ikke visheden for et fast beskyttelsesniveau, 
hvilket stiller forbrugerne i disse medlemsstater ringere. Det fastsatte beløb vil også sikre, at 
valutaudsving ikke påvirker forbrugerbeskyttelsesniveauet uretfærdigt.
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Ændringsforslag 51
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
indskudsgarantiordningerne ikke afviger 
fra det dækningsniveau, der er omhandlet 
i stk. 1. Medlemsstaterne kan dog beslutte, 
at følgende indskud er dækket, forudsat at 
omkostningerne til sådanne 
tilbagebetalinger ikke er omfattet af 
artikel 9, 10 og 11:

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
indskudsgarantiordningerne medfører en 
ret i henhold til stk. 1. Derudover sikrer 
medlemsstaterne, at følgende indskud er 
fuldt dækket:

Or. en

Ændringsforslag 52
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
indskudsgarantiordningerne ikke afviger 
fra det dækningsniveau, der er omhandlet i 
stk. 1. Medlemsstaterne kan dog beslutte, 
at følgende indskud er dækket, forudsat at 
omkostningerne til sådanne 
tilbagebetalinger ikke er omfattet af 
artikel 9, 10 og 11:

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
indskudsgarantiordningerne ikke afviger 
fra det dækningsniveau, der er omhandlet i 
stk. 1. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 
indskud er dækket i fuldt omfang:

Or. de
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Ændringsforslag 53
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indskud, som hidrører fra transaktioner 
vedrørende fast ejendom til private 
boligformål i op til 12 måneder, efter at 
beløbet er krediteret

a) indskud, som hidrører fra transaktioner 
vedrørende fast ejendom til private 
boligformål i op til 3 måneder, efter at 
beløbet er krediteret, eller efter 
medlemsstatens skøn længere, dog højst 
12 måneder

Or. en

Ændringsforslag 54
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indskud, som hidrører fra transaktioner 
vedrørende fast ejendom til private 
boligformål i op til 12 måneder, efter at 
beløbet er krediteret

a) indskud, som hidrører fra transaktioner 
vedrørende fast ejendom i tilknytning til 
private boliger i op til 12 måneder, efter at 
beløbet er krediteret

Or. en

Ændringsforslag 55
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indskud, som imødekommer sociale 
hensyn defineret i national lovgivning, og 
som er knyttet til særlige begivenheder i 
livet, såsom en indskyders ægteskab, 
skilsmisse, invaliditet eller dødsfald. 

b) indskud, som tjener sociale formål
defineret i national lovgivning, og som er 
knyttet til særlige begivenheder i livet, 
såsom en indskyders ægteskab, skilsmisse,
pension, afskedigelse, invaliditet eller 
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Dækningen gælder i en periode på højst 12 
måneder efter en sådan begivenhed.

dødsfald. Dækningen gælder i en periode 
på op til 12 måneder efter, at beløbet er 
krediteret.

Or. en

Ændringsforslag 56
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indskud, som imødekommer sociale 
hensyn defineret i national lovgivning, og 
som er knyttet til særlige begivenheder i 
livet, såsom en indskyders ægteskab, 
skilsmisse, invaliditet eller dødsfald. 
Dækningen gælder i en periode på højst 12 
måneder efter en sådan begivenhed.

b) indskud, som imødekommer sociale 
hensyn defineret i national lovgivning, og 
som er knyttet til særlige begivenheder i 
livet, såsom en indskyders ægteskab, 
skilsmisse, invaliditet eller dødsfald. 
Dækningen gælder i en periode på 3 
måneder efter en sådan begivenhed eller 
efter medlemsstatens skøn længere, dog 
højst 12 måneder.

Or. en

Ændringsforslag 57
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) indskud, der tjener formål defineret i 
national lovgivning, og som er baseret på 
udbetaling af forsikringsydelser eller 
erstatninger, i op til 12 måneder efter, at 
beløbet er krediteret.

Or. en
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Ændringsforslag 58
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) indskud, som imødekommer hensyn 
defineret i national lovgivning, og som er 
baseret på udbetaling af 
forsikringsydelser eller erstatninger, i op 
til 12 måneder efter, at beløbet er 
krediteret.

Or. de

Ændringsforslag 59
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indskud tilbagebetales i den valuta, som 
blev brugt ved kontoens forvaltning. Hvis
eurobeløbene, jf. stk. 1, omregnes til anden 
valuta, skal de beløb, der faktisk udbetales 
til indskyderne, svare til de beløb, der er 
fastsat i dette direktiv.

Indskud tilbagebetales i valutaen i den 
medlemsstat, hvor kontoen forvaltes. Hvis 
eurobeløbene, jf. stk. 1, omregnes til anden 
valuta, skal de beløb, der faktisk udbetales 
til indskyderne, svare til de beløb, der er 
fastsat i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

En regel om, at indskud skal tilbagebetales i den valuta, i hvilken kontoen forvaltes, er 
upraktisk og kan føre til længere tilbagebetalingsperioder. Indskudsgarantiordningen bør 
derfor tilbagebetale indskud i valutaen i det land, hvor kontoen blev forvaltet.
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Ændringsforslag 60
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan afrunde de beløb, der 
fremkommer ved omregningen, forudsat at 
en sådan afrunding ikke overstiger 
2 500 EUR.

Medlemsstaterne kan afrunde de beløb, der 
fremkommer ved omregningen, forudsat at 
en sådan afrunding ikke overstiger 
5 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 61
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tager med regelmæssige 
mellemrum og mindst hvert femte år det i 
stk. 1 anførte beløb op til fornyet 
gennemgang. Kommissionen forelægger i 
givet fald et forslag til direktiv for Europa-
Parlamentet og Rådet for at tilpasse det i 
stk. 1 anførte beløb på baggrund af bl.a. 
udviklingen i banksektoren og den 
økonomiske og monetære situation i 
Unionen. Den første gennemgang finder 
ikke sted før den 31. december 2015, 
medmindre uforudsete hændelser 
nødvendiggør en tidligere gennemgang.

6. Kommissionen tager med regelmæssige 
mellemrum og mindst hvert femte år det i 
stk. 1 anførte beløb op til fornyet 
gennemgang. Kommissionen forelægger i 
givet fald et forslag til direktiv for Europa-
Parlamentet og Rådet for at tilpasse det i 
stk. 1 anførte beløb på baggrund af bl.a. 
udviklingen i banksektoren og den 
økonomiske og monetære situation i 
Unionen, navnlig valutasvingninger. Den 
første gennemgang finder ikke sted før den 
31. december 2015, medmindre uforudsete 
hændelser nødvendiggør en tidligere 
gennemgang.

Or. en
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Ændringsforslag 62
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Medlemsstaterne kan beslutte, at 
indskud ikke samles inden for den samme 
kreditinstitution, hvis den nationale 
lovgivning tillader kreditinstitutioner at 
operere under forskellige firmanavne. 
Indskud samles inden for 
kreditinstitutionen. Såfremt de samlede 
indskud overstiger dækningen pr. 
indskyder i henhold til artikel 5, stk. 1, vil 
bidragene i artikel 9 og 11 blive hævet 
tilsvarende

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater kan en bankinstitution operere under flere forskellige firmanavne, 
men den skal kun have en tilladelse fra lovgiver. Da det er meget vanskeligt for forbrugerne 
at forstå en banks virksomhedsstruktur, skal indskyderne være dækket i henhold til hvert
firmanavn snarere end i henhold til den finansielle institutions ejer.

Ændringsforslag 63
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indskudsgarantiordningerne skal være i 
stand til at tilbagebetale indisponible 
indskud senest 7 dage efter den dato, hvor 
de kompetente myndigheder har foretaget 
en konstatering, jf. artikel 2, stk. 1, litra e), 
nr. i), eller en domstol har afsagt kendelse, 
jf. artikel 2, stk. 1, litra e), nr. ii).

1. Indskudsgarantiordningerne skal 
tilbagebetale indisponible indskud senest 5
arbejdsdage efter den dato, hvor de 
kompetente myndigheder har foretaget en 
konstatering, jf. artikel 2, stk. 1, litra e), nr. 
i), eller en domstol har afsagt kendelse, jf. 
artikel 2, stk. 1, litra e), nr. ii).
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Or. en

Ændringsforslag 64
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra 1. januar 2013 skal den i stk. 1 
nævnte tilbagebetalingsperiode være syv 
arbejdsdage.

Or. en

Ændringsforslag 65
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte, at der frem 
til den 31. december 2015 skal gælde en 
frist for udbetaling på 10 arbejdsdage, 
hvis den kompetente tilsynsmyndighed 
efter en grundig undersøgelse fastslår, at 
indskudsgarantiordningerne endnu ikke 
er i stand til at garantere en tidsgrænse 
for betaling på fem arbejdsdage.

Or. en

Begrundelse

En hurtig udbetalingstid er vigtig for indskyderens tillid til systemet. Det er dog også vigtigt 
for tilliden, at medlemsstaten kan overholde den lovede tilbagebetalingstid, hvis en bank 
krakker.
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Ændringsforslag 66
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne har vedtaget en 
længere tidsfrist for udbetaling på 10 
arbejdsdage, skal indskyderne inden for 
fem arbejdsdage på anmodning modtage 
en udbetaling på op til 5 000 EUR fra 
indskudsgarantiordningen af deres 
indskud, der vil blive refunderet.

Or. en

Begrundelse

En hurtig udbetalingstid er vigtig for indskyderens tillid til systemet. Hvis en medlemsstat har 
vedtaget en længere tilbagebetalingsfrist, skal indskyderen have ret til at modtage en 
udbetaling på op til 5 000 EUR inden for fem arbejdsdage.

Ændringsforslag 67
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indskudsgarantiordningerne tilvejebringer 
de disponible finansielle midler i form af 
almindelige bidrag fra deres medlemmer 
den 30. juni og den 30. december hvert år. 
Det forhindrer ikke supplerende 
finansiering fra andre kilder. Der må ikke 
anmodes om engangsgebyrer ved 
indtrædelse.

Indskudsgarantiordningerne tilvejebringer 
de disponible finansielle midler i form af 
det almindelige bidrag fra deres 
medlemmer mindst en gang årligt. Det 
forhindrer ikke supplerende finansiering 
fra andre kilder. Der må ikke anmodes om 
engangsgebyrer ved indtrædelse.

Or. de
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Begrundelse

Det skal stå indskudsgarantiordningerne frit for, med hvilken hyppighed de vil opkræve deres 
bidrag. Da proceduren til beregning af bidragene og opkrævningen af disse er krævende, er 
det fuldt tilstrækkeligt, hvis dette sker en gang årligt. Da bidragene skal beregnes på et validt 
grundlag, foregår det overvejende med udgangspunkt i det attesterede årsregnskab. Også 
dette taler for, at bidragene opkræves en gang årligt.

Ændringsforslag 68
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De samlede indskud og investeringer i 
forbindelse med en ordning, som er 
knyttet til et enkelt organ, udgør højst 5 % 
af de disponible finansielle midler. 
Selskaber, som indgår i samme koncern 
med henblik på konsoliderede regnskaber, 
som defineret i direktiv 83/349/EØF eller i 
overensstemmelse med anerkendte 
internationale regnskabsregler, anses for 
at være et enkelt organ ved beregning af 
denne grænse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Grænsen på 5 % kan give anledning til problemer i små og mellemstore medlemsstater. 
Andre grænser for ordningernes investeringer med lav risiko bør yde stabil beskyttelse.

Ændringsforslag 69
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De samlede indskud og investeringer i 2. De samlede indskud og investeringer i 
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forbindelse med en ordning, som er knyttet 
til et enkelt organ, udgør højst 5 % af de 
disponible finansielle midler. Selskaber, 
som indgår i samme koncern med henblik 
på konsoliderede regnskaber, som defineret 
i direktiv 83/349/EØF eller i 
overensstemmelse med anerkendte 
internationale regnskabsregler, anses for at 
være et enkelt organ ved beregning af 
denne grænse.

forbindelse med en ordning, som er samlet 
hos en enkelt instans, udgør højst 5 % af 
de disponible finansielle midler. Selskaber, 
som indgår i samme koncern med henblik 
på konsoliderede regnskaber, som defineret 
i direktiv 83/349/EØF eller i 
overensstemmelse med anerkendte 
internationale regnskabsregler, anses for at 
være en enkelt instans ved beregning af 
denne grænse.

Or. de

Begrundelse

Ændring med henblik på tilpasning af den tyske udgave til den engelske udgave.

Ændringsforslag 70
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan dog også anvendes til at finansiere 
overførsel af indskud til et andet 
kreditinstitut, forudsat at de omkostninger, 
som afholdes af indskudsgarantiordningen, 
ikke overstiger de samlede dækkede 
indskud i den berørte kreditinstitution. I 
dette tilfælde indgiver 
indskudsgarantiordningen senest en måned 
efter indskuddenes overførsel en rapport til 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
med dokumentation for, at ovennævnte 
grænse ikke er overskredet.

Medlemsstaterne kan dog også beslutte at 
anvende dem til at finansiere overførsel af 
indskud til et andet kreditinstitut, forudsat 
at de omkostninger, som afholdes af 
indskudsgarantiordningen, ikke overstiger 
de samlede dækkede indskud i den berørte 
kreditinstitution. I dette tilfælde indgiver 
indskudsgarantiordningen senest en måned 
efter indskuddenes overførsel en rapport til 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
med dokumentation for, at ovennævnte 
grænse ikke er overskredet.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring vil ikke ændre betydningen af den foreslåede artikel. Den vil dog 
gøre teksten mere tydelig og overensstemmende med næste afsnit, der også vedrører 
anvendelse af indskudsgarantiordningernes midler.
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Ændringsforslag 71
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procentsatsen nævnt under litra a) kan i 
det enkelte tilfælde og kun med 
godkendelse fra de kompetente 
myndigheder ud fra en begrundet 
ansøgning fra den pågældende 
indskudsgarantiordning fastsættes til en 
værdi på under 0,5 %, hvis det sikres, at 
garantiordningen råder over et egnet 
system til overvågning af risikosituationen 
for sine medlemmer og passende 
muligheder for at få indflydelse.

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede begrænsning bør kunne underskrides, hvis det sikres, at garantiordningerne 
råder over egnede systemer til overvågning af risikosituationen for sine medlemmer med 
passende muligheder for at få indflydelse samt råder over passende alternative 
finansieringsmuligheder, der gør det muligt for dem at foretage en kortfristet refinansiering 
for det tilfælde, at dette er nødvendigt med henblik på at kunne indfri de krav, der er mod dem 
(dette omfatter udbetaling, hvis det ikke var muligt at forhindre insolvens).

Ændringsforslag 72
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De bidrag til 
indskudsgarantiordningerne, som er 
omhandlet i artikel 9, fastsættes for hvert 
enkelt medlem på grundlag af omfanget af 
den risiko, det påtager sig. Kreditinstitutter 

1. De bidrag til 
indskudsgarantiordningerne, som er 
omhandlet i artikel 9, fastsættes for hvert 
enkelt medlem på grundlag af omfanget af 
den risiko, det påtager sig. Kreditinstitutter 
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betaler mindst 75 % og højst 200 % af det 
beløb, som en bank med en 
gennemsnitsrisiko ville skulle bidrage med. 
Medlemsstaterne kan beslutte, at 
medlemmer af de 
indskudsgarantiordninger, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 3 og 4, betaler 
lavere bidrag til 
indskudsgarantiordningerne, men ikke 
mindre end 37,5 % af det beløb, som en 
bank med en gennemsnitsrisiko ville skulle 
bidrage med.

betaler mindst 75 % og højst 200 % af det 
beløb, som en bank med en 
gennemsnitsrisiko ville skulle bidrage med. 
Medlemsstaterne kan beslutte, at 
medlemmer af de 
indskudsgarantiordninger, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 3 og 4, betaler 
lavere bidrag til 
indskudsgarantiordningerne, men ikke 
mindre end 37,5 % af det beløb, som en 
bank med en gennemsnitsrisiko ville skulle 
bidrage med. Der tages højde for indskud 
til byggesparekasser med en andel på 20 
% ved beregningen af bidrag og 
målniveauet.

Or. de

Ændringsforslag 73
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på de 
indskudsgarantiordninger, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på de 
indskudsgarantiordninger, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 3, og for 
byggesparekasser.

Or. de

Ændringsforslag 74
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysninger til nuværende indskydere 
gives på deres kontoudtog. Oplysningerne 
består af en bekræftelse af, at indskuddene 

3. Oplysninger til nuværende indskydere 
gives på deres kontoudtog, i en 
informationsskrivelse, når de åbner deres 
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er berettigede i henhold til artikel 2, stk. 1, 
og artikel 4. Endvidere henvises der til 
standardteksten med oplysninger i bilag III 
og til, hvor den kan fås. Webstedet for den 
ansvarlige indskudsgarantiordning kan 
også angives.

konto, eller mindst en gang årligt via 
postbesørget brev. Oplysningerne består af 
en bekræftelse af, at indskuddene er 
berettigede i henhold til artikel 2, stk. 1, og 
artikel 4. Endvidere henvises der til 
standardteksten med oplysninger i bilag III 
og til, hvor den kan fås. Webstedet for den 
ansvarlige indskudsgarantiordning kan 
også angives.

Or. en

Begrundelse

De fleste banker går i retning af online bankforretninger og ophører med at bruge 
information på papir, hvilket betyder, at forbrugerne ikke nødvendigvis er klar over, hvor de 
har deres indskudsgarantiordning i henhold til de aktuelle bestemmelser. Denne ændring 
sikrer, at forbrugerne regelmæssigt orienteres om, hvad deres beskyttelsesniveau og deres 
rettigheder er.

Ændringsforslag 75
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis kreditinstitutter fusionerer, 
underrettes deres indskydere om fusionen 
mindst en måned, før den får retsvirkning. 
Indskyderne underrettes om, at, når 
fusionen får retsvirkning, lægges alle deres 
indskud i hver af fusionsbankerne efter 
fusionen sammen for at fastlægge deres 
dækning under indskudsgarantiordningen.

6. Hvis kreditinstitutter fusionerer, 
underrettes deres indskydere om fusionen 
mindst en måned, før den får retsvirkning. 
Indskyderne underrettes om, at, når 
fusionen får retsvirkning, lægges alle deres 
indskud i hver af fusionsbankerne efter 
fusionen sammen for at fastlægge deres 
dækning under indskudsgarantiordningen.
Indskyderne vil efter meddelelsen af en 
sammenslutning få tre måneder til at 
vælge en anden bank for at sikre, at hver 
af deres bankkonti er beskyttet med det 
beløb, der er fastsat i artikel 5, stk. 1. I 
denne tremåneders periode vil det i artikel 
5, stk. 1, fastsatte beløb, hvis det 
overskrides, være beskyttet ved at gange 
det i artikel 5, stk. 1, fastsatte beløb med 
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antallet af konti, der har været omfattet af 
sammenslutningen.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring giver forbrugerne den nødvendige tid til at åbne en ny bankkonto, træffe en 
velinformeret beslutning, men stadig være beskyttet via en handling (sammenlægning), hvilket 
er noget, de måske ikke har ønsket eller umiddelbart er opmærksomme på.

Ændringsforslag 76
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en indskyder anvender en netbank, 
formidles de oplysninger, som skal gives i 
henhold til dette direktiv, elektronisk på en 
sådan måde, at indskyderens opmærksom
henledes herpå.

Hvis en indskyder anvender en netbank, 
formidles de oplysninger, som skal gives i 
henhold til dette direktiv, elektronisk eller 
på papir, hvis indskyderen vælger det, på 
en sådan måde, at indskyderens 
opmærksomhed henledes herpå.

Or. en

Ændringsforslag 77
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilbagebetalingen dækker højst 100 000
EUR pr. bank. Det betyder, at alle indskud 
i en og samme bank lægges sammen for at 
fastsætte dækningsniveauet. Hvis en 
indskyder f.eks. har en opsparingskonto 
med 90 000 EUR og en anfordringskonto 
med 20 000 EUR, får vedkommende kun 

Tilbagebetalingen dækker højst 150 000
EUR pr. bank. Det betyder, at alle indskud 
i en og samme bank lægges sammen for at 
fastsætte dækningsniveauet. Hvis en 
indskyder f.eks. har en opsparingskonto 
med 120 000 EUR og en anfordringskonto 
med 40 000 EUR, får vedkommende kun 
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tilbagebetalt 100 000 EUR. tilbagebetalt 150 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 78
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[Kun hvis det er relevant]: Denne metode 
anvendes også, hvis en bank driver 
virksomhed under forskellige firmanavne. 
[Indsæt navnet på det kontoførende 
kreditinstitut] driver også virksomhed 
under [indsæt alle de andre firmanavne for 
det samme kreditinstitut]. Det betyder, at 
alle indskud med et eller flere af disse 
firmanavne tilsammen dækkes med højst 
100 000 EUR.

[Kun hvis det er relevant]: Denne metode 
anvendes også, hvis en bank driver 
virksomhed for sine kunder under 
forskellige firmanavne. [Indsæt navnet på 
det kontoførende kreditinstitut] driver også 
virksomhed under [indsæt alle de andre 
firmanavne for det samme kreditinstitut]. 
Det betyder, at alle indskud med et eller 
flere af disse firmanavne hver især dækkes 
med højst 150 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 79
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af fælles konti finder grænsen på 
100 000 EUR anvendelse på hver 
indskyder.

I tilfælde af fælles konti finder grænsen på 
150 000 EUR anvendelse på hver 
indskyder.

Or. en
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Ændringsforslag 80
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[Kun hvis det er relevant]: Indskud på en 
konto, som to eller flere personer har 
adgang til som deltagere i et 
interessentskab, en sammenslutning eller 
en gruppering af tilsvarende art, som ikke 
har status som juridisk person, lægges dog 
sammen og behandles, som om de var 
foretaget af en enkelt indskyder, med 
henblik på beregningen af grænsen på 100 
000 EUR.

[Kun hvis det er relevant]: Indskud på en 
konto, som to eller flere personer har 
adgang til som deltagere i et 
interessentskab, en sammenslutning eller 
en gruppering af tilsvarende art, som ikke 
har status som juridisk person, lægges dog 
sammen og behandles, som om de var 
foretaget af en enkelt indskyder, med
henblik på beregningen af grænsen på 
150 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 81
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige indskudsgarantiordning er 
[indsæt navn og adresse, telefonnummer, e-
mail og websted]. Indskuddene (højst 100 
000 EUR) tilbagebetales via ordningen i 
løbet af højst seks uger, og efter den 31. 
december 2013 højst en uge.

Den ansvarlige indskudsgarantiordning er 
[indsæt navn og adresse, telefonnummer, e-
mail og websted]. Indskuddene (højst 
150 000 EUR) tilbagebetales via ordningen 
i løbet af højst seks uger, og efter den 31. 
december 2013 højst en uge.

Or. en
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Ændringsforslag 82
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[Kun hvis det er relevant]: Indskuddet er 
garanteret af en institutsikringsordning. Det 
betyder, at alle banker, som er medlemmer 
af den ordning, yder hinanden gensidig 
bistand for at undgå bankkonkurs. Hvis en 
sådan bistand ikke finder sted, 
tilbagebetales indskuddene dog med op til 
100 000 EUR.

[Kun hvis det er relevant]: Indskuddet er 
garanteret af en institutsikringsordning. Det 
betyder, at alle banker, som er medlemmer 
af den ordning, yder hinanden gensidig 
bistand for at undgå bankkonkurs. Hvis en 
sådan bistand ikke finder sted, 
tilbagebetales indskuddene dog med op til 
150 000 EUR.

Or. en


