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Τροπολογία 35
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Τα συστήματα εγγύησης των 
καταθέσεων θα πρέπει, εκτός από την 
καταβολή αποζημίωσης, να υποχρεώνουν 
τα συμμετέχοντα στο σύστημα ιδρύματα 
να παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες 
και να θεσπίζουν στη βάση αυτή 
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Με 
αυτό τον τρόπο, οι συνεισφορές αναλόγως 
του βαθμού κινδύνου μπορούν να 
προσαρμόζονται εγκαίρως ή να 
προτείνονται προληπτικά μέτρα έναντι 
διαπιστωθέντων κινδύνων. Σε περίπτωση 
απειλούμενης πτώχευσης, τα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων θα πρέπει να 
μπορούν να αποφασίζουν για τη λήψη 
μέτρων στήριξης ή να χρησιμοποιούν τα 
κεφάλαιά τους για την υποστήριξη μιας 
οργανωμένης εκκαθάρισης των 
προβληματικών ιδρυμάτων προκειμένου 
να αποφύγουν το κόστος της 
αποζημίωσης των καταθετών και τις 
υπόλοιπες αρνητικές επιπτώσεις μιας 
αφερεγγυότητας.

Or. en

Τροπολογία 36
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για τις συνεισφορές στα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων θα πρέπει να 

(24) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
καθορίζουν τις συνεισφορές στα 
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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.

συστήματα εγγύησης των καταθέσεων με
τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζεται το 
προφίλ κινδύνου των επιμέρους τραπεζών 
και να επιτυγχάνεται δίκαιος υπολογισμός 
των συνεισφορών, όπως και να παρέχονται 
κίνητρα λειτουργίας με λιγότερο 
ριψοκίνδυνο επιχειρηματικό μοντέλο.

Or. en

Τροπολογία 37
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Για 
τους τομείς που διέπονται από ειδικές 
νομοθετικές διατάξεις και ενέχουν 
ιδιαίτερα χαμηλό κίνδυνο και ειδικότερα 
για τα ταμιευτήρια με σκοπό τις 
κατασκευές, πρέπει να θεσπιστούν 
αντίστοιχες ειδικές ρυθμίσεις.
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Or. de

Τροπολογία 38
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η μέγιστη προθεσμία εκταμίευσης 
των έξι εβδομάδων από τις 31 Δεκεμβρίου 
2010 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.

(26) Η μέγιστη προθεσμία εκταμίευσης 
των έξι εβδομάδων από τις 31 Δεκεμβρίου 
2010 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 πέντε εργάσιμων 
ημερών.

Or. en

Τροπολογία 39
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38a) Οι εποπτικές αρχές πρέπει να 
εφαρμόζουν αυστηρή διαδικασία 
χορήγησης άδειας για κάθε 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που 
προτίθεται να συμμετάσχει σε ένα 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ηθικού κινδύνου. 
Είναι αναγκαίο να υπάρχει αυστηρή διαδικασία χορήγησης αδειών ούτως ώστε να αξιολογείται 
το επιχειρησιακό σχέδιο κάθε ιδρύματος που χρησιμοποιεί το σύστημα εγγύησης των 
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καταθέσεων. Η χορήγηση αδειών πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλους όρους.

Τροπολογία 40
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α - εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «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.

α) «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.

Or. de

Τροπολογία 41
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – παράγραφος 3 - περίπτωση 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η ύπαρξή του μπορεί να αποδειχθεί μόνον 
με άλλο πιστοποιητικό εκτός από 
αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, με 
εξαίρεση τα πιστοποιητικά καταθέσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει να καλυφθούν τα παραδοσιακά μέσα αποταμίευσης, όπως τα 
βιβλιάρια αποταμίευσης. Οι εν λόγω καταθέσεις χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο σε 
λογαριασμούς αποταμίευσης και είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των καταναλωτών σε πολλά 
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κράτη μέλη.

Τροπολογία 42
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) «επίπεδο-στόχος»: 1,0% των 
καλυπτόμενων καταθέσεων για την 
κάλυψη των οποίων είναι υπεύθυνο ένα
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ότι αφορά την προστασία των καταναλωτών και τον περιορισμό των δαπανών, που 
μεταφέρονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στους καταναλωτές, το επίπεδο στόχος θα 
πρέπει να βασίζεται στο σημερινό ποσό καταθέσεων (καλυπτόμενες καταθέσεις) και όχι στις 
υποθετικά επιλέξιμες καταθέσεις. Ένα επίπεδο-στόχος της τάξης του 1,0% των καλυπτόμενων 
καταθέσεων εξασφαλίζει στα συστήματα επαρκές απόθεμα πόρων.

Τροπολογία 43
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) «επίπεδο-στόχος»: 1,5% των επιλέξιμων 
καταθέσεων για την κάλυψη των οποίων 
είναι υπεύθυνο ένα σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων· από το επίπεδο-στόχο πρέπει 
να αφαιρούνται τα χρηματοδοτικά μέσα 
που συγκεντρώνουν τα ίδια τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βάσει 
νομοθετικών διατάξεων για την 
εξασφάλιση της ρευστότητας και την 
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αποτροπή της αφερεγγυότητας της 
τράπεζας. 

Or. de

Τροπολογία 44
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) 1,5% των επιλέξιμων καταθέσεων για 
την κάλυψη των οποίων είναι υπεύθυνο 
ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

(η) επίπεδο που καθορίζουν τα κράτη 
μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση 
και το επίπεδο κινδύνου του τραπεζικού 
τομέα στο εν λόγω κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 45
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πιστωτικό ίδρυμα δεν δικαιούται να 
δέχεται καταθέσεις, αν δεν είναι μέλος 
συστήματος εγγύησης των καταθέσεων.

Πιστωτικό ίδρυμα δεν δικαιούται να 
δέχεται καταθέσεις, αν δεν είναι μέλος 
συστήματος εγγύησης των καταθέσεων και 
δεν πληροί τις απαιτήσεις των εποπτικών 
αρχών. Είναι αναγκαίο οι εποπτικές αρχές 
να εφαρμόζουν αυστηρή διαδικασία 
χορήγησης αδειών ούτως ώστε να 
αξιολογείται η ευρωστία του 
επιχειρησιακού σχεδίου κάθε ιδρύματος 
που χρησιμοποιεί το σύστημα εγγύησης 
των καταθέσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπήρξαν μια σειρά περιπτώσεις, στις οποίες τα ιδρύματα ανέλαβαν ακραία επίπεδα κινδύνου, 
με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλά επιτόκια στις καταθέσεις. Τα ιδρύματα 
αυτά μπορούν να προσελκύουν πελάτες μόνο λόγω της προστασίας που παρέχουν τα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει τουλάχιστον αυστηρή 
διαδικασία χορήγησης αδειών ούτως ώστε να αξιολογείται η ευρωστία του επιχειρησιακού 
σχεδίου κάθε ιδρύματος που χρησιμοποιεί το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Η χορήγηση 
αδειών πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλους όρους.

Τροπολογία 46
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εν λόγω έλεγχοι πραγματοποιούνται 
τουλάχιστον ανά έτος ή πιο συχνά όποτε 
απαιτείται από τις περιστάσεις. Ο πρώτος 
έλεγχος πραγματοποιείται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013.

Or. en

Τροπολογία 47
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) οι καταθέσεις των αρχών, ι) οι καταθέσεις του κράτους και των 
κεντρικών διοικήσεων καθώς και των 
περιφερειακών και τοπικών οργανισμών.

Or. de
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Τροπολογία 48
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
καταθέσεις των τοπικών οργανισμών να 
εξαιρούνται από το άρθρο 4 παράγραφος 
1 στοιχείο ι), όταν η απώλεια των 
καταθέσεων θα προκαλούσε σημαντική 
ζημία στη διατήρηση των δημοτικών 
λειτουργιών.

Or. de

Τροπολογία 49
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
ποσό για την κάλυψη του συνόλου των 
καταθέσεων κάθε καταθέτη ορίζεται σε 
150.000 ευρώ, εφόσον οι καταθέσεις 
καθίστανται μη διαθέσιμες.

Or. en

Τροπολογία 50
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του 
ευρώ παρέχεται ισοδύναμο 
προκαθορισμένο ποσό προστασίας στο 
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νόμισμά τους, στρογγυλοποιημένο στην 
πλησιέστερη μονάδα του 1000.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ δεν έχουν τη βεβαιότητα ενός προκαθορισμένου 
επιπέδου προστασίας, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές στα εν λόγω κράτη μέλη να βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση. Αυτό το προκαθορισμένο ποσό θα εξασφαλίσει επίσης ότι οι συναλλαγματικές 
διακυμάνσεις δε θα επηρεάζουν δυσμενώς το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία 51
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων να 
εκχωρούν νομικό δικαίωμα σύμφωνα με 
την παράγραφο 1. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν πλήρη προστασία στις
ακόλουθες καταθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 52
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων να 
μην αποκλίνουν από το επίπεδο κάλυψης 

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων να 
μην αποκλίνουν από το επίπεδο κάλυψης 
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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:

που καθορίζεται στην παράγραφο 1. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν πλήρη 
προστασία στις ακόλουθες καταθέσεις:

Or. de

Τροπολογία 53
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) οι καταθέσεις από συναλλαγές επί 
ακινήτων για σκοπούς ιδιωτικής κατοικίας, 
επί 3μηνο από την πίστωση του ποσού ή 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τους 12 μήνες και που 
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 54
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) οι καταθέσεις από συναλλαγές επί 
ακινήτων για σκοπούς ιδιωτικής κατοικίας, 
επί 12 το πολύ μήνες από την πίστωση του 
ποσού·

Or. en



AM\861427EL.doc 13/28 PE460.943v01-00

EL

Τροπολογία 55
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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
συνταξιοδότηση, η απόλυση, η αναπηρία 
ή ο θάνατος του καταθέτη επί 12 το πολύ 
μήνες από την πίστωση του ποσού·

Or. en

Τροπολογία 56
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 διαρκεί επί 3 μήνες μετά το 
γεγονός ή για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα που επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών και δεν 
υπερβαίνει το 12μηνο.

Or. en

Τροπολογία 57
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 - στοιχείο βα (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) καταθέσεις που εξυπηρετούν 
σκοπούς που ορίζει το εθνικό δίκαιο και 
που βασίζονται στην καταβολή 
ασφαλιστικών παροχών ή αποζημιώσεων, 
επί 12 το πολύ μήνες από την πίστωση
του ποσού.

Or. en

Τροπολογία 58
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 2 - στοιχείο βα (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) καταθέσεις που εξυπηρετούν 
σκοπούς που ορίζει το εθνικό δίκαιο και 
που βασίζονται στην καταβολή 
ασφαλιστικών παροχών ή αποζημιώσεων, 
επί 12 το πολύ μήνες από την πίστωση 
του ποσού.

Or. de

Τροπολογία 59
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι καταθέσεις επιστρέφονται στο 
νόμισμα στο οποίο τηρείται ο 
λογαριασμός. Εάν τα εκφραζόμενα σε 
ευρώ ποσά κατά την παράγραφο 1 , 
μετατρέπονται σε άλλα νομίσματα, τα 
ποσά που καταβάλλονται πράγματι στους 
καταθέτες ισοδυναμούν με τα ποσά που 

4. Οι καταθέσεις επιστρέφονται σε ευρώ ή
στο νόμισμα του κράτους μέλους στο 
οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εάν τα 
εκφραζόμενα σε ευρώ ποσά κατά την 
παράγραφο 1 , μετατρέπονται σε άλλα
νομίσματα, τα ποσά που καταβάλλονται 
πράγματι στους καταθέτες ισοδυναμούν με 



AM\861427EL.doc 15/28 PE460.943v01-00

EL

ορίζει η παρούσα οδηγία. τα ποσά που ορίζει η παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας κανόνας για επιστροφή των καταθέσεων στο νόμισμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός 
δεν είναι πρακτικός και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες περιόδους επιστροφής. Τα 
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων θα πρέπει, ως εκ τούτου να επιστρέφουν τις καταθέσεις 
στο νόμισμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός.

Τροπολογία 60
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
στρογγυλοποιούν τα ποσά τα οποία 
προκύπτουν από τη μετατροπή, υπό την 
προϋπόθεση ότι η στρογγυλοποίηση αυτή 
δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 61
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το ποσό που αναφέρεται στην 
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 παράγραφο 1, 

6. Το ποσό που αναφέρεται στην 
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 παράγραφο 1, 
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λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη του 
τραπεζικού τομέα και την οικονομική και 
νομισματική κατάσταση στην Ένωση. Η 
πρώτη επανεξέταση θα γίνει το νωρίτερο 
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015 εκτός εάν 
χρειαστεί επανεξέταση νωρίτερα, λόγω 
απρόβλεπτων γεγονότων .

λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη του 
τραπεζικού τομέα και την οικονομική και 
νομισματική κατάσταση στην Ένωση και 
συγκεκριμένα τις συναλλαγματικές 
διακυμάνσεις. Η πρώτη επανεξέταση θα 
γίνει το νωρίτερο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 
2015 εκτός εάν χρειαστεί επανεξέταση 
νωρίτερα, λόγω απρόβλεπτων γεγονότων .

Or. en

Τροπολογία 62
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην ενοποιηθούν οι 
καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα 
εάν η εθνική νομοθεσία επιτρέπει στα 
πιστωτικά ιδρύματα να λειτουργούν με 
διαφορετικές επωνυμίες. Οι καταθέσεις 
θα ενοποιούνται εντός του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Σε 
περίπτωση που οι ενοποιημένες 
καταθέσεις υπερβαίνουν το επίπεδο 
κάλυψης ανά καταθέτη που προβλέπεται 
στο άρθρο 5, παράγραφος 1, οι 
συνεισφορές των άρθρων 9 και 11 θα 
αυξάνονται ανάλογα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, ένας τραπεζικός οργανισμός μπορεί να λειτουργεί με πολλές διαφορετικές 
εμπορικές επωνυμίες, αλλά απαιτείται να λάβει μόνο μία άδεια από τη ρυθμιστική αρχή. 
Δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους καταναλωτές να κατανοήσουν την 
επιχειρησιακή διάρθρωση μιας τράπεζας, οι επιλέξιμοι καταθέτες πρέπει να καλύπτονται με 
βάση την επωνυμία και όχι τον κάτοχο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
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Τροπολογία 63
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων 
πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλουν 
τις μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός 7
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).

Τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων 
πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλουν 
τις μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός πέντε 
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).

Or. en

Τροπολογία 64
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, η 
εφαρμοζόμενη περίοδος εξόφλησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
καθορίζεται σε 7 εργάσιμες ημέρες.

Or. en

Τροπολογία 65
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
ότι, έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, ισχύει 
προθεσμία εκταμίευσης δέκα εργασίμων 
ημερών, εφόσον, μετά από ενδελεχή 
έλεγχο, η αρμόδια εποπτική αρχή 
διαπιστώσει ότι τα συστήματα εγγύησης 
των καταθέσεων δεν είναι ακόμη σε θέση 
να εγγυηθούν την προθεσμία εκταμίευσης 
των πέντε εργασίμων ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια σύντομη προθεσμία εκταμίευσης είναι σημαντική για την εμπιστοσύνη του καταθέτη στο 
σύστημα. Είναι, ωστόσο, επίσης σημαντικό για την εμπιστοσύνη, να μπορεί να τηρηθεί η 
προθεσμία εκταμίευσης από το κράτος μέλος εάν η τράπεζα κηρύξει πτώχευση.

Τροπολογία 66
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει 
παράταση της προθεσμίας εκταμίευσης 
των δέκα εργασίμων ημερών έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2015, καταβάλλεται στον 
καταθέτη, κατόπιν αιτήσεως στο 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, 
επιλέξιμο ποσό ύψους έως 5.000 ευρώ 
εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια σύντομη προθεσμία εκταμίευσης είναι σημαντική για την εμπιστοσύνη του καταθέτη στο 
σύστημα. Εάν ένα κράτος μέλος έχει εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκταμίευσης, ο 
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καταθέτης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ποσό ύψους έως 5.000 ευρώ εντός 
προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών.

Τροπολογία 67
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων 
αντλούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα 
από τακτικές συνεισφορές των μελών τους
τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Αυτό δεν 
αποκλείει επιπρόσθετη χρηματοδότηση 
από άλλες πηγές. Δεν μπορούν να 
ζητηθούν εφάπαξ έξοδα εγγραφής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων 
να αποφασίζουν πόσο συχνά θα επιβάλλουν τις συνεισφορές τους. Δεδομένου ότι η διαδικασία 
υπολογισμού των συνεισφορών και η επιβολή τους είναι επαχθείς, αρκεί απολύτως να 
πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο. Δεδομένου ότι ο υπολογισμός των συνεισφορών πρέπει 
να στηρίζεται σε έγκυρη βάση, πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με βάση τον ελεγμένο ετήσιο 
ισολογισμό. Αυτός είναι ένας περαιτέρω λόγος για τον οποίο η συνεισφορά πρέπει να 
επιβάλλεται μια φορά ετησίως.

Τροπολογία 68
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σωρευτικό ποσό των καταθέσεων 
και των επενδύσεων ενός συστήματος 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο του 5% θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στα κράτη μέλη μικρού και μεσαίου 
μεγέθους. Άλλα όρια που αφορούν τις επενδύσεις χαμηλού κινδύνου των συστημάτων θα έπρεπε 
να διασφαλίζουν σταθερή προστασία.

Τροπολογία 69
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 70
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, ωστόσο, να
αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν πρόκειται να αλλάξει τη σημασία του προτεινόμενου άρθρου. 
Ωστόσο, θα προσδώσει στο κείμενο σαφήνεια και συνοχή με το επόμενο εδάφιο που αφορά 
επίσης τη χρήση των κεφαλαίων των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων.

Τροπολογία 71
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 χαμηλότερο από 
0,5%, εφόσον έχει εξασφαλιστεί ότι το 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων 
διαθέτει κατάλληλο σύστημα ελέγχου του 
κινδύνου που διατρέχουν τα μέλη του και 
ανάλογες δυνατότητες επηρεασμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατή η υπέρβαση προς τα κάτω του προτεινόμενου ορίου, εάν 
διασφαλιστεί ότι τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων διαθέτουν κατάλληλα συστήματα 
ελέγχου του κινδύνου που διατρέχουν τα μέλη τους με ανάλογες δυνατότητες επηρεασμού και 
κατάλληλες δυνατότητες εναλλακτικής χρηματοδότησης, ώστε να είναι σε θέση να 
εξασφαλίσουν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την περίπτωση που χρειάζεται, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις έναντι αυτών (τούτο συμπεριλαμβάνει την περίπτωση της 
εκταμίευσης εάν η αποτροπή της πτώχευσης αποτύχει).

Τροπολογία 72
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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κινδύνου. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν ότι τα μέλη των 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.

κινδύνου. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν ότι τα μέλη των 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. Οι καταθέσεις σε ταμιευτήρια 
με σκοπό τις κατασκευές λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον καθορισμό των 
συνεισφορών με ποσοστό 20%.

Or. de

Τροπολογία 73
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στα 
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 
και στα ταμιευτήρια με σκοπό τις 
κατασκευές.

Or. de

Τροπολογία 74
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

3. Οι πληροφορίες για τους σημερινούς 
καταθέτες παρέχονται στο αντίγραφο 
κίνησης του λογαριασμού τους, σε 
ενημερωτικό έντυπο κατά το άνοιγμα του 
λογαριασμού τους και τουλάχιστον μία 
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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.

φορά ετησίως μέσω ταχυδρομικής 
επιστολής. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερες τράπεζες κινούνται προς την κατεύθυνση των ηλεκτρονικών τραπεζικών 
συναλλαγών και της κατάργησης των αντίγραφων κίνησης λογαριασμών σε χαρτί, πράγμα που 
σημαίνει ότι ενδεχομένως οι καταναλωτές δε θα γνωρίζουν πάντα ποιο είναι το σύστημα 
εγγύησης των καταθέσεών τους με τις σημερινές διατάξεις. Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει 
ότι οι καταναλωτές θα ενημερώνονται σε τακτική βάση σχετικά με το επίπεδο προστασίας και 
τα δικαιώματά τους.

Τροπολογία 75
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.
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Στους καταθέτες θα παρέχεται τρίμηνη 
χρονική περίοδος μετά από την 
κοινοποίηση της συγχώνευσης για να 
επιλέξουν ίδρυμα με άλλη επωνυμία, 
ούτως ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα 
προστατεύονται σε κάθε τραπεζικό 
λογαριασμό με το ποσό που ορίζεται στο 
άρθρο 5, παράγραφος 1. Κατά τη
διάρκεια της τρίμηνης περιόδου, εάν 
υπάρξει υπέρβαση του ποσού που 
ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, η 
προστασία θα εξασφαλίζεται μέσω του 
πολλαπλασιασμού του ποσού που ορίζεται 
στο άρθρο 5, παράγραφος 1 επί τον 
αριθμό των λογαριασμών που έχουν 
συγχωνευθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία παρέχει στους καταναλωτές το χρόνο που χρειάζονται για να ανοίξουν 
νέο τραπεζικό λογαριασμό και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, συνεχίζοντας όμως να 
προστατεύονται από μία ενέργεια (συγχώνευση) που ενδεχομένως ήταν αντίθετη προς τις 
επιθυμίες τους ή που δεν αντιλήφθηκαν αμέσως. 

Τροπολογία 76
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Εάν ο καταθέτης πραγματοποιεί τις 
τραπεζικές του συναλλαγές μέσω του 
Διαδικτύου, οι πληροφορίες που απαιτείται 
να παρασχεθούν βάσει της παρούσας 
οδηγίας, γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικά 
μέσα κατά τρόπο ώστε να εφιστάται η 
προσοχή του καταθέτη ή σε χαρτί, εφόσον 
το επιθυμεί ο καταθέτης.

Or. en
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Τροπολογία 77
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 - παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η εξόφληση καλύπτει μέγιστο ποσό 
150.000 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 120.000 ευρώ 
και τρέχοντα λογαριασμό με 20 000ευρώ, 
θα του επιστραφούν μόνον 150.000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 78
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[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.

[Μόνον όπου ισχύει]: Η μέθοδος αυτή 
εφαρμόζεται επίσης και στην περίπτωση 
που η τράπεζα λειτουργεί με διάφορες 
εμπορικές επωνυμίες για τους πελάτες 
της. 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 καθεμία 
από όλες τις καταθέσεις σε μία ή 
περισσότερες από αυτές τις επωνυμίες 
καλύπτεται συνολικά μέχρι ύψους 150.000 
ευρώ.

Or. en
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Τροπολογία 79
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 - παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, το 
όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για έκαστο 
καταθέτη.

Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, το 
όριο των 150.000 ευρώ ισχύει για έκαστο 
καταθέτη.

Or. en

Τροπολογία 80
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 - παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[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.

[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 150.000 
ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 81
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 - παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 Δεκεμβρίου 
2013 εντός μίας εβδομάδας.

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 150.000 ευρώ) το αργότερο εντός 
έξι εβδομάδων, από τις 31 Δεκεμβρίου 
2013 εντός μίας εβδομάδας.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[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.

[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 150.000 ευρώ.
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