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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2010/0207(COD)

25.3.2011

TARKISTUKSET
35 - 82

Lausuntoluonnos
Zuzana Roithová
(PE460.676v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten 
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu toisinto)
(KOM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD))



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

FI

AM_Com_NonLegOpinion



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

FI

Tarkistus 35
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(9 a) Talletusten vakuusjärjestelmien olisi
pystyttävä tarjoamaan muuta kuin pelkkiä 
korvaustoimintoja velvoittamalla 
järjestelmään kuuluvat luottolaitokset 
toimittamaan lisätietoja ja perustamalla 
tältä pohjalta 
ennakkovaroitusjärjestelmiä. Näin 
riskiperusteisia maksuja voidaan 
mukauttaa aikaisessa vaiheessa tai 
ehdottaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä 
tunnistettujen riskien torjumiseksi. 
Uhkaavien vaikeuksien yhteydessä 
talletusten vakuusjärjestelmien olisi 
päätettävä tukitoimenpiteistä tai pystyttävä 
tukemaan ongelmiin joutuneen 
rahoituslaitoksen hallittua toiminnan 
keskeyttämistä omilla varoillaan, jotta 
vältettäisiin tallettajille maksettavista 
korvauksista aiheutuvat kustannukset ja 
muut maksukyvyttömyydestä johtuvat 
kielteiset vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 36
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(24) Talletusten vakuusjärjestelmiin 
suoritettavissa kannatusmaksuissa olisi 
otettava huomioon järjestelmien jäseniin 
kohdistuvan riskin suuruus. Tämä antaisi 
mahdollisuuden ottaa yksittäisten 

(24) Jäsenvaltioita kannustetaan 
asettamaan sellaiset kannatusmaksut 
talletusten vakuusjärjestelmiin, jotka 
kuvastavat yksittäisten pankkien 
riskiprofiileja ja johtavat
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pankkien riskiprofiilit huomioon, johtaisi
oikeudenmukaiseen kannatusmaksujen 
laskemiseen ja kannustaisi toimimaan 
vähäriskisemmän liiketoimintamallin 
mukaisesti. Tällainen 
yhdenmukaistaminen voitaisiin toteuttaa 
asteittain kehittämällä joukko kaikille 
jäsenvaltioille pakollisia 
perusindikaattoreita ja toinen joukko 
vapaaehtoisia lisäindikaattoreita.

oikeudenmukaiseen kannatusmaksujen 
laskemiseen ja kannustavat toimimaan 
vähäriskisemmän liiketoimintamallin 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 37
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(24) Talletusten vakuusjärjestelmiin 
suoritettavissa kannatusmaksuissa olisi 
otettava huomioon järjestelmien jäseniin 
kohdistuvan riskin suuruus. Tämä antaisi 
mahdollisuuden ottaa yksittäisten pankkien 
riskiprofiilit huomioon, johtaisi 
oikeudenmukaiseen kannatusmaksujen 
laskemiseen ja kannustaisi toimimaan 
vähäriskisemmän liiketoimintamallin 
mukaisesti. Tällainen yhdenmukaistaminen 
voitaisiin toteuttaa asteittain kehittämällä 
joukko kaikille jäsenvaltioille pakollisia 
perusindikaattoreita ja toinen joukko 
vapaaehtoisia lisäindikaattoreita.

(24) Talletusten vakuusjärjestelmiin 
suoritettavissa kannatusmaksuissa olisi 
otettava huomioon järjestelmien jäseniin 
kohdistuvan riskin suuruus. Tämä antaisi 
mahdollisuuden ottaa yksittäisten pankkien 
riskiprofiilit huomioon, johtaisi 
oikeudenmukaiseen kannatusmaksujen 
laskemiseen ja kannustaisi toimimaan 
vähäriskisemmän liiketoimintamallin 
mukaisesti. Tällainen yhdenmukaistaminen 
voitaisiin toteuttaa asteittain kehittämällä 
joukko kaikille jäsenvaltioille pakollisia 
perusindikaattoreita ja toinen joukko 
vapaaehtoisia lisäindikaattoreita.
Erityislainsäädännöllä säännellyillä, 
erityisen matalariskisillä rahoitusalan 
sektoreilla, kuten hypoteekkipankkien 
yhteydessä, olisi voitava säätää vastaavista 
erityisjärjestelyistä.

Or. de
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Tarkistus 38
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(26) Korvausten maksuaika, joka on 
enintään kuusi viikkoa 31 päivästä 
joulukuuta 2010 alkaen , on tallettajien 
luottamuksen ylläpidon kannalta 
vahingollinen eikä vastaa tallettajien 
tarpeita. Korvausten maksuaika olisi näin 
ollen lyhennettävä yhteen viikkoon.

(26) Korvausten maksuaika, joka on 
enintään kuusi viikkoa 31 päivästä 
joulukuuta 2010 alkaen , on tallettajien 
luottamuksen ylläpidon kannalta 
vahingollinen eikä vastaa tallettajien 
tarpeita. Korvausten maksuaika olisi näin 
ollen lyhennettävä viiteen työpäivään.

Or. en

Tarkistus 39
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Valvontaviranomaisten olisi 
noudatettava tiukkaa lupamenettelyä 
jokaisen luottolaitoksen kohdalla, joka 
aikoo osallistua talletusten 
vakuusjärjestelmään.

Or. en

Perustelu

Talletusten vakuusjärjestelmä voi luoda moraalisiin vaaroihin liittyviä ongelmia. On tarpeen 
luoda tiukka lupamenettely, jotta voidaan arvioida kunkin talletusten vakuusjärjestelmää 
hyödyntävän laitoksen liiketoimintasuunnitelmaa. Lupamenettelyssä olisi sovellettava 
asianmukaisia ehtoja.
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Tarkistus 40
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) "talletuksella" sellaista saatavaa, joka 
syntyy tilille jätetyistä varoista tai 
tavanomaisessa pankkitoiminnassa 
syntyvissä väliaikaisissa maksujen 
siirroissa, joka luottolaitoksen on 
maksettava sovellettavan lain ja 
sopimusten ehtojen mukaisesti takaisin.

a) ”talletuksella” sellaista saatavaa, joka 
syntyy tilille jätetyistä varoista tai 
tavanomaisessa pankkitoiminnassa 
syntyvissä väliaikaisissa maksujen 
siirroissa, joka luottolaitoksen on 
maksettava sovellettavan lain ja 
sopimusten ehtojen mukaisesti takaisin, 
sekä luottolaitoksen antaman velkakirjan 
osoittamaa velkaa.

Or. de

Tarkistus 41
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

sen olemassaolo voidaan osoittaa 
ainoastaan muulla todistuksella kuin 
tiliotteella;

sen olemassaolo voidaan osoittaa 
ainoastaan muulla todistuksella kuin 
tiliotteella, säästökirjatalletuksia lukuun 
ottamatta;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan kattaa säästökirjatalletusten kaltaiset perinteiset säästövälineet. 
Tällaisia talletusmuotoja käytetään vaihtoehtona säästötilille ja ne ovat suosittuja monien 
jäsenvaltioiden kuluttajien keskuudessa.
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Tarkistus 42
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

h) "tavoitetasolla" 1,5:tä prosenttia niistä 
suojakelpoisista talletuksista, joiden 
suojaamisesta talletusten vakuusjärjestelmä 
vastaa;

h) ”tavoitetasolla” 1,0:tä prosenttia niistä 
katetuista talletuksista, joiden 
suojaamisesta talletusten vakuusjärjestelmä 
vastaa;

Or. de

Perustelu

Kuluttajien suojelemiseksi ja kustannusten – jotka siirtyvät finanssilaitoksilta kuluttajille –
rajoittamiseksi tavoitetason olisi perustuttava talletusten todelliseen määrään (suojatut 
talletukset) eikä hypoteettisiin suojakelpoisiin talletuksiin. Tavoitetason asettaminen 
1,0 prosenttiin katetuista talletuksista luo järjestelmille riittävän lisäturvan.

Tarkistus 43
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

h) "tavoitetasolla" 1,5:tä prosenttia niistä 
suojakelpoisista talletuksista, joiden 
suojaamisesta talletusten vakuusjärjestelmä 
vastaa;

h) ”tavoitetasolla” 1,5:tä prosenttia niistä 
suojakelpoisista talletuksista, joiden 
suojaamisesta talletusten vakuusjärjestelmä 
vastaa; tavoitetasosta vähennetään 
sellaiset rahoituslaitosten omat varat, 
jotka pankeilla on lain mukaisesti 
käytössä maksuvalmiutta ja 
maksukyvyttömyyden estämistä varten;

Or. de
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Tarkistus 44
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

h) "tavoitetasolla" 1,5:tä prosenttia niistä 
suojakelpoisista talletuksista, joiden 
suojaamisesta talletusten 
vakuusjärjestelmä vastaa;

h) "tavoitetasolla" jäsenvaltioiden 
asettamaa tasoa, jossa otetaan huomioon 
kyseisen jäsenvaltion pankkisektorin 
rakenne ja riskitaso;

Or. en

Tarkistus 45
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Luottolaitos ei saa vastaanottaa talletuksia, 
jos se ei kuulu johonkin tällaiseen 
järjestelmään.

Luottolaitos ei saa vastaanottaa talletuksia, 
jos se ei kuulu johonkin tällaiseen 
järjestelmään ja täytä 
valvontaviranomaisten vaatimuksia.
Valvontaviranomaisten on luotava tiukka 
lupamenettely, jotta voidaan arvioida 
kunkin talletusten vakuusjärjestelmää 
hyödyntävän laitoksen 
liiketoimintasuunnitelman vakautta.

Or. en

Perustelu

On nähty useita tapauksia, joissa laitokset ottavat äärimmäisiä riskejä ja kykenevät sen 
vuoksi tarjoamaan korkeita talletuskorkoja. Nämä laitokset voivat houkutella asiakkaita 
ainoastaan talletusten vakuusjärjestelmän tarjoaman suojan avulla. Tästä syystä on 
välttämätöntä luoda vähintäänkin tiukka lupamenettely, jotta voidaan arvioida kunkin 
talletusten vakuusjärjestelmää hyödyntävän laitoksen liiketoimintasuunnitelman vakautta. 
Lupamenettelyssä olisi sovellettava asianmukaisia ehtoja.
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Tarkistus 46
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia testejä suoritetaan vähintään joka 
kolmas vuosi tai kun olosuhteet sitä 
edellyttävät. Ensimmäinen testi suoritetaan 
31 päivänä joulukuuta 2013.

Tällaisia testejä suoritetaan vähintään joka 
vuosi tai useammin, kun olosuhteet sitä 
edellyttävät. Ensimmäinen testi suoritetaan 
31 päivänä joulukuuta 2013.

Or. en

Tarkistus 47
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – j alakohta 

Komission teksti Tarkistus

j) viranomaisten talletukset; j) valtion ja keskushallinnon sekä 
alueellisten ja paikallisten julkisyhteisöjen
talletukset;

Or. de

Tarkistus 48
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
paikallisten julkisyhteisöjen talletukset 
poistetaan 4 artiklan 1 kohdan 
j alakohdan soveltamisalasta, kun 
talletusten häviäminen voisi vahingoittaa 
huomattavasti kunnallisten toimintojen 
ylläpitämistä.
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Or. de

Tarkistus 49
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saman tallettajan yhteenlaskettujen 
talletusten suoja on 100 000  euroa, jos 
talletuksia ei kyetä maksamaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saman tallettajan yhteenlaskettujen 
talletusten suoja on 150 000  euroa, jos 
talletuksia ei kyetä maksamaan.

Or. en

Tarkistus 50
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroalueeseen kuulumattomille 
jäsenvaltioille taataan vastaavan 
suuruinen suoja niiden omassa 
valuutassa, pyöristettynä lähimpään 
tuhanteen.

Or. en

Perustelu

Euroalueen ulkopuolella sijaitsevilla jäsenvaltioilla ei ole varmuutta suojan tasosta, mikä 
asettaa kyseisten jäsenvaltioiden kuluttajat epäedulliseen asemaan. Tällä asetetulla suojalla 
varmistetaan myös, etteivät valuuttaheilahtelut vaikuta epäoikeudenmukaisesti 
kuluttajasuojan tasoon.
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Tarkistus 51
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
talletusten vakuusjärjestelmissä ei poiketa 
1 kohdassa vahvistetusta talletussuojan 
tasosta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
päättää, että seuraavat talletukset 
suojataan, jos kyseisistä korvauksista 
aiheutuviin kustannuksiin ei sovelleta 
9, 10 ja 11 artiklaa:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
talletusten vakuusjärjestelmiin sisältyy 
1 kohdan mukainen oikeusperuste. 
Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että seuraavat talletukset suojataan 
kokonaan:

Or. en

Tarkistus 52
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
talletusten vakuusjärjestelmissä ei poiketa 
1 kohdassa vahvistetusta talletussuojan 
tasosta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
päättää, että seuraavat talletukset 
suojataan, jos kyseisistä korvauksista 
aiheutuviin kustannuksiin ei sovelleta 
9, 10 ja 11 artiklaa:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
talletusten vakuusjärjestelmissä ei poiketa 
1 kohdassa vahvistetusta talletussuojan 
tasosta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että seuraavassa mainitut talletukset 
suojataan kokonaan:

Or. de

Tarkistus 53
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

a) yksityisiin asumistarkoituksiin tehdyistä 
kiinteistökaupoista syntyvät talletukset 
enintään 12 kuukauden ajaksi siitä, kun 
kyseinen määrä on hyvitetty;

a) yksityisiin asumistarkoituksiin tehdyistä 
kiinteistökaupoista syntyvät talletukset 
enintään kolmen kuukauden ajaksi siitä, 
kun kyseinen määrä on hyvitetty, tai 
pidempään, mutta enintään 
12 kuukauden ajaksi, jäsenvaltion 
harkinnan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 54
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) yksityisiin asumistarkoituksiin tehdyistä 
kiinteistökaupoista syntyvät talletukset 
enintään 12 kuukauden ajaksi siitä, kun 
kyseinen määrä on hyvitetty;

a) yksityisiin asuinkiinteistöihin liittyen
tehdyistä kiinteistökaupoista syntyvät 
talletukset enintään 12 kuukauden ajaksi 
siitä, kun kyseinen määrä on hyvitetty;

Or. en

Tarkistus 55
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) talletukset, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä määritelty sosiaalinen 
tarkoitus ja jotka liittyvät tallettajan 
erityisiin elämäntapahtumiin, kuten 
avioliittoon, avioeroon, invaliditeettiin tai 
kuolemaan. Talletussuoja saa olla 
voimassa enintään 12 kuukautta tällaisen 

b) talletukset, jotka täyttävät kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyt sosiaaliset 
tarkoitukset ja jotka liittyvät tallettajan 
erityisiin elämäntapahtumiin, kuten 
avioliittoon, avioeroon, eläkkeelle 
jäämiseen, irtisanomiseen, invaliditeettiin 
tai kuolemaan, korkeintaan 12 kuukautta 
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tapahtuman jälkeen. rahamäärän hyvittämisestä;

Or. en

Tarkistus 56
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) talletukset, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä määritelty sosiaalinen 
tarkoitus ja jotka liittyvät tallettajan 
erityisiin elämäntapahtumiin, kuten 
avioliittoon, avioeroon, invaliditeettiin tai 
kuolemaan. Talletussuoja saa olla
voimassa enintään 12 kuukautta tällaisen 
tapahtuman jälkeen.

b) talletukset, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä määritelty sosiaalinen 
tarkoitus ja jotka liittyvät tallettajan 
erityisiin elämäntapahtumiin, kuten 
avioliittoon, avioeroon, invaliditeettiin tai 
kuolemaan. Talletussuoja on voimassa
kolme kuukautta tai pidempään tällaisen 
tapahtuman jälkeen, mutta kuitenkin 
enintään 12 kuukautta, jäsenvaltion 
harkinnan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 57
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) talletukset, jotka täyttävät 
kansallisessa lainsäädännössä määritellyt 
tarkoitukset ja perustuvat 
vakuutussuorituksiin tai korvauksiin, 
korkeintaan 12 kuukautta rahamäärän 
hyvittämisen jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 58
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) talletukset, jotka täyttävät 
kansallisessa lainsäädännössä määritellyt 
tarkoitukset ja perustuvat 
vakuutussuorituksiin tai korvauksiin, 
korkeintaan 12 kuukautta rahamäärän 
hyvittämisen jälkeen.

Or. de

Tarkistus 59
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Talletukset on maksettava takaisin sinä
valuuttana, jona tiliä on hoidettu. 
Jos 1 kohdassa euroina ilmaistut määrät 
muunnetaan toisiksi valuutoiksi,
tallettajille tosiasiallisesti maksettujen 
määrien on vastattava  tässä direktiivissä 
säädettyjä määriä.

4. Talletukset on maksettava takaisin sen 
jäsenvaltion valuuttana, jossa tiliä on 
hoidettu. Jos  1 kohdassa euroina ilmaistut 
määrät muunnetaan toisiksi valuutoiksi,
tallettajille tosiasiallisesti maksettujen 
määrien on vastattava  tässä direktiivissä 
säädettyjä määriä.

Or. en

Perustelu

Sääntö, jonka mukaan talletukset on maksettava sinä valuuttana, jona tiliä on hoidettu, on 
epäkäytännöllinen ja voi johtaa pidempiin takaisinmaksuaikoihin. Talletusten 
vakuusjärjestelmien on sen vuoksi maksettava talletukset takaisin sen jäsenvaltion valuuttana, 
jossa tiliä on hoidettu.
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Tarkistus 60
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pyöristää muuntamisen 
tuloksena saadut määrät, jos pyöristäminen 
ei ylitä 2 500:aa euroa.

Jäsenvaltiot voivat pyöristää muuntamisen 
tuloksena saadut määrät, jos pyöristäminen 
ei ylitä 5 000:ta euroa.

Or. en

Tarkistus 61
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio tarkastelee edellä 1 kohdassa 
tarkoitettua määrää uudelleen säännöllisesti 
vähintään joka viides vuosi. Komissio 
tekee tarvittaessa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle direktiiviehdotuksen 
l kohdassa tarkoitetun määrän 
mukauttamiseksi, ottaen huomioon 
erityisesti pankkialan kehityksen ja 
unionin  taloudellisen ja rahapoliittisen 
tilanteen. Ensimmäinen uudelleentarkastelu 
suoritetaan ennen 31 päivää joulukuuta 
2015, jollei sitä jouduta aikaistamaan 
odottamattomien tapahtumien vuoksi.

6. Komissio tarkastelee edellä 1 kohdassa 
tarkoitettua määrää uudelleen säännöllisesti 
vähintään joka viides vuosi. Komissio 
tekee tarvittaessa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle direktiiviehdotuksen 
l kohdassa tarkoitetun määrän 
mukauttamiseksi, ottaen huomioon 
erityisesti pankkialan kehityksen ja 
unionin  taloudellisen ja rahapoliittisen 
tilanteen, erityisesti 
valuuttakurssivaihtelut. Ensimmäinen 
uudelleentarkastelu suoritetaan ennen 
31 päivää joulukuuta 2015,  jollei sitä 
jouduta aikaistamaan odottamattomien 
tapahtumien vuoksi.

Or. en



PE460.943v01-00 16/27 AM\861427FI.doc

FI

Tarkistus 62
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
samassa luottolaitoksessa olevia 
talletuksia ei yhdistetä, jos luottolaitokset 
voivat jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan esiintyä eri nimillä. Talletukset 
yhdistetään luottolaitoksessa. Jos 
yhdistettyjen talletusten määrä ylittää 
5 artiklan 1 kohdan mukaisen 
talletussuojan, 9 ja 11 artiklan mukaisia 
kannatusmaksuja korotetaan vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa pankkilaitos voi toimia usealla eri toiminimellä, mutta se tarvitsee 
vain yhden luvan. Ottaen huomioon, että kuluttajien on erittäin vaikea ymmärtää pankin 
yritysrakennetta, tallettajien suojan olisi perustuttava toiminimeen eikä rahoituslaitoksen 
omistajaan.

Tarkistus 63
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Talletusten vakuusjärjestelmistä on 
voitava korvata talletukset, joita ei kyetä 
maksamaan, 7 päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetun määrityksen tai 
jona oikeusviranomainen antaa 2 artiklan 
1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa 

1. Talletusten vakuusjärjestelmistä on 
voitava korvata talletukset, joita ei kyetä 
maksamaan viiden työpäivän kuluessa siitä 
päivästä, jona toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetun määrityksen tai 
jona oikeusviranomainen antaa 2 artiklan 
1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa 
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tarkoitetun päätöksen. tarkoitetun päätöksen.

Or. en

Tarkistus 64
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu sovellettava 
korvausaika on seitsemän työpäivää 
1 päivästä tammikuuta 2013 lähtien.

Or. en

Tarkistus 65
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
kymmenen työpäivän pituinen korvausten 
maksuaika pätee 31 päivään joulukuuta 
2015 asti, mikäli toimivaltainen 
valvontaviranomainen on perusteellisen 
tarkistuksen jälkeen todennut, että 
talletusten vakuusjärjestelmät eivät vielä 
pysty takaamaan korvausten maksua 
viiden työpäivän sisällä.

Or. en

Perustelu

Korvausten maksunopeus on tärkeää tallettajien järjestelmää kohtaan tunteman luottamuksen 
vuoksi. Se on kuitenkin tärkeää myös sen vuoksi, että jäsenvaltio voi noudattaa luvattua 
maksuaikaa, jos pankki epäonnistuu tässä.
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Tarkistus 66
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
kymmentä työpäivää pidemmän 
maksuajan 31 päivään joulukuuta 2015 
asti, tallettajat saavat takaisin 
korvauskelpoiset varansa 5 000 euroon 
saakka talletusten vakuusjärjestelmästä 
viiden työpäivän sisällä.

Or. en

Perustelu

Korvausten maksunopeus on tärkeää tallettajien järjestelmää kohtaan tunteman luottamuksen 
vuoksi. Jos jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön pidemmän korvausten maksuajan, tallettajalla 
olisi oltava oikeus saada korvaus 5 000 euroon saakka viiden työpäivän sisällä.

Tarkistus 67
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Talletusten vakuusjärjestelmien on 
hankittava käytettävissä olevat 
rahoitusvarat kannatusmaksuilla, joita sen 
jäsenten on maksettava säännöllisesti 
kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta ja 
30 päivänä joulukuuta. Tämä ei estä 
hankkimasta lisärahoitusta muista lähteistä. 
Kertaluonteisten liittymismaksujen 
vaatiminen ei ole sallittua.

Talletusten vakuusjärjestelmien on 
hankittava käytettävissä olevat 
rahoitusvarat kannatusmaksulla, joka sen 
jäsenten on maksettava vähintään kerran 
vuodessa. Tämä ei estä hankkimasta 
lisärahoitusta muista lähteistä. 
Kertaluonteisten liittymismaksujen 
vaatiminen ei ole sallittua.
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Or. de

Perustelu

Talletusten vakuusjärjestelmien olisi voitava vapaasti päättää, kuinka usein ne perivät 
kannatusmaksuja. Koska kannatusmaksujen laskentaa ja perimistä koskeva menettely on 
kallis, on täysin riittävää toteuttaa se kerran vuodessa. Koska kannatusmaksujen laskennalle 
on oltava asianmukaiset perusteet, sen pohjana käytetään pääasiallisesti tarkistettua 
vuositasetta. Myös tämä puoltaa kannatusmaksujen perimistä kerran vuodessa.

Tarkistus 68
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Järjestelmän sellaisten talletusten ja 
sijoitusten summa, jotka liittyvät yhteen 
yhteisöön, saa olla enintään 5 prosenttia 
järjestelmän käytettävissä olevista 
rahoitusvaroista. Yhtiöitä, jotka 
direktiivin 83/349/ETY mukaisesti 
määritellyn konsolidoidun tilinpäätöksen 
laatimiseksi tai tunnustettujen 
kansainvälisten kirjanpitosääntöjen 
mukaisesti luetaan samaan konserniin, 
pidetään tätä rajaa laskettaessa yhtenä 
yhteisönä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viiden prosentin raja voisi aiheuttaa joitakin ongelmia pienissä ja keskisuurissa 
jäsenvaltioissa. Muiden vähäriskisiä sijoituksia koskevien rajojen olisi taattava vakaa suoja.
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Tarkistus 69
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Järjestelmän sellaisten talletusten ja 
sijoitusten summa, jotka liittyvät yhteen 
yhteisöön, saa olla enintään 5 prosenttia 
järjestelmän käytettävissä olevista 
rahoitusvaroista. Yhtiöitä, jotka direktiivin 
83/349/ETY mukaisesti määritellyn 
konsolidoidun tilinpäätöksen laatimiseksi 
tai tunnustettujen kansainvälisten 
kirjanpitosääntöjen mukaisesti luetaan 
samaan konserniin, pidetään tätä rajaa 
laskettaessa yhtenä yhteisönä.

2. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 70
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Niillä voidaan kuitenkin rahoittaa myös
talletusten siirtoa toiseen luottolaitokseen, 
jos talletusten vakuusjärjestelmälle 
aiheutuvat kustannukset eivät ylitä 
kyseisessä luottolaitoksessa suojattujen 
talletusten määrää. Tällöin talletusten 
vakuusjärjestelmän on yhden kuukauden 
kuluessa talletusten siirrosta annettava 
Euroopan pankkiviranomaiselle kertomus, 
jossa osoitetaan, että edellä tarkoitettua 
rajaa ei ole ylitetty.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää 
rahoittaa niillä talletusten siirtoa toiseen 
luottolaitokseen, jos talletusten 
vakuusjärjestelmälle aiheutuvat 
kustannukset eivät ylitä kyseisessä 
luottolaitoksessa suojattujen talletusten 
määrää. Tällöin talletusten 
vakuusjärjestelmän on yhden kuukauden 
kuluessa talletusten siirrosta annettava 
Euroopan pankkiviranomaiselle kertomus, 
jossa osoitetaan, että edellä tarkoitettua 
rajaa ei ole ylitetty.

Or. en
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Perustelu

Ehdotettu muutos ei muuta ehdotetun artiklan merkitystä. Se kuitenkin selkiyttää tekstiä ja 
tekee siitä johdonmukaisemman seuraavan alakohdan kanssa, joka koskee myös talletusten 
vakuusjärjestelmän varojen käyttöä.

Tarkistus 71
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä a alakohdassa tarkoitettu 
prosenttimäärä voidaan tapauskohtaisesti 
vahvistaa 0,5 prosenttia pienemmäksi, jos 
toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet 
siihen luvan kyseisen talletusten 
vakuusjärjestelmän esittämän perustellun 
pyynnön jälkeen, jos varmistetaan, että 
vakuusjärjestelmässä voidaan 
asianmukaisesti valvoa sen jäsenten 
riskitilannetta ja puuttua asioihin 
tarvittaessa.

Or. de

Perustelu

Ehdotettua raja-arvoa olisi voitava tarkistaa, kun varmistetaan, että vakuusjärjestelmissä 
voidaan valvoa jäsenten riskitilannetta, puuttua asioihin tarvittaessa ja huolehtia 
asianmukaisista vaihtoehtoisista rahoitusmahdollisuuksista, joilla varmistetaan 
asianmukainen lyhyen aikavälin uudelleenrahoitus, jos se on tarpeen jäseniä koskevien 
vaatimusten täyttämiseksi (myös takaisinmaksutapauksissa, ellei maksukyvyttömyyttä ole 
voitu välttää).

Tarkistus 72
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

(1) Edellä 9 artiklassa tarkoitetut talletusten 
vakuusjärjestelmiin suoritettavat 
kannatusmaksut määritetään kunkin 
jäsenen osalta siihen kohdistuvan riskin 
suuruuden perusteella. Luottolaitosten on 
maksettava vähintään 75 prosenttia tai 
enintään 200 prosenttia siitä määrästä, joka 
keskimääräistä riskiä edustavan pankin 
olisi maksettava. Jäsenvaltiot voivat 
päättää, että 1 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen järjestelmien jäsenet 
suorittavat talletusten vakuusjärjestelmiin 
pienempiä kannatusmaksuja, joiden on 
kuitenkin oltava vähintään 37,5 prosenttia 
siitä määrästä, joka keskimääräistä riskiä 
edustavan pankin olisi maksettava.

(1) Edellä 9 artiklassa tarkoitetut talletusten 
vakuusjärjestelmiin suoritettavat 
kannatusmaksut määritetään kunkin 
jäsenen osalta siihen kohdistuvan riskin 
suuruuden perusteella. Luottolaitosten on 
maksettava vähintään 75 prosenttia tai 
enintään 200 prosenttia siitä määrästä, joka 
keskimääräistä riskiä edustavan pankin 
olisi maksettava. Jäsenvaltiot voivat 
päättää, että 1 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen järjestelmien jäsenet 
suorittavat talletusten vakuusjärjestelmiin 
pienempiä kannatusmaksuja, joiden on 
kuitenkin oltava vähintään 37,5 prosenttia 
siitä määrästä, joka keskimääräistä riskiä 
edustavan pankin olisi maksettava.
Hypoteekkipankkeihin tehdyt talletukset 
otetaan huomioon 20 prosentin osuudella, 
kun lasketaan kannatusmaksuja ja 
asetetaan tavoitetaso.

Or. de

Tarkistus 73
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohtaa ei sovelleta 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin talletusten 
vakuusjärjestelmiin.

3. Edellä 2 kohtaa ei sovelleta 1 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuihin talletusten 
vakuusjärjestelmiin ja 
hypoteekkipankkeihin.

Or. de
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Tarkistus 74
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Nykyisille tallettajille annettavat tiedot 
on esitettävä näiden tallettajien tiliotteissa. 
Tiedoissa on oltava vahvistus siitä, että 
talletukset ovat 2 artiklan 1 kohdan ja 
4 artiklan mukaisesti suojakelpoisia. 
Lisäksi niissä on viitattava liitteessä III 
olevaan tiedotteeseen ja ilmoitettava, mistä 
sen voi saada. Tiedoissa voidaan myös 
ilmoittaa asianomaisen tallettajien 
vakuusjärjestelmän verkkosivusto.

3. Nykyisille tallettajille annettavat tiedot 
on esitettävä näiden tallettajien tiliotteissa, 
tilin avaamisen yhteydessä annettavassa 
tiedotteessa ja vähintään vuosittain 
lähetettävässä kirjeessä. Tiedoissa on 
oltava vahvistus siitä, että talletukset ovat 
2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan mukaisesti 
suojakelpoisia. Lisäksi niissä on viitattava 
liitteessä III olevaan tiedotteeseen ja 
ilmoitettava, mistä sen voi saada. Tiedoissa 
voidaan myös ilmoittaa asianomaisen 
tallettajien vakuusjärjestelmän 
verkkosivusto.

Or. en

Perustelu

Useimmat pankit ovat siirtymässä verkkopankkiin ja lopettavat tiliotteiden käytön, mikä 
merkitsee, etteivät kuluttajat välttämättä tiedä talletusten vakuusjärjestelmänsä nykyisiä 
sääntöjä. Tällä tarkistuksella varmistetaan, että kuluttajat saavat säännöllisesti tietoja 
korvaussuojansa tasosta ja oikeuksista.

Tarkistus 75
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Jos luottolaitokset sulautuvat, 
sulautumisesta on ilmoitettava niiden 
tallettajille vähintään yksi kuukausi ennen 
kuin siitä tulee lainvoimainen. Tallettajille 
on ilmoitettava, että sulautumisen tullessa 
voimaan kaikki talletukset, joita kyseisillä 

6. Jos luottolaitokset sulautuvat, 
sulautumisesta on ilmoitettava niiden 
tallettajille vähintään yksi kuukausi ennen 
kuin siitä tulee lainvoimainen. Tallettajille 
on ilmoitettava, että sulautumisen tullessa 
voimaan kaikki talletukset, joita kyseisillä 
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tallettajilla on kussakin sulautuvassa 
pankissa, kerätään sulautumisen jälkeen 
yhteen, jotta voidaan määrittää niiden suoja 
talletusten vakuusjärjestelmässä.

tallettajilla on kussakin sulautuvassa 
pankissa, kerätään sulautumisen jälkeen 
yhteen, jotta voidaan määrittää niiden suoja 
talletusten vakuusjärjestelmässä.
Tallettajat voivat sulautumisilmoituksen 
jälkeen kolmen kuukauden aikana valita 
toisen pankin varmistaakseen, että niiden 
kaikki pankkitilit on suojattu 5 artiklan 
1 kohdassa asetettuun korvausmäärään 
asti. Näiden kolmen kuukauden aikana, 
jos 5 artiklan 1 kohdassa asetettu määrä 
ylittyy, suoja määräytyy siten, että 
5 artiklan 1 kohdassa asetettu määrä 
kerrotaan sulautettujen tilien 
lukumäärällä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus antaa kuluttajille riitttävästi aikaa avata uusi pankkitili, tehdä tietoinen 
päätös, mutta saada silti suoja toimesta (sulautuminen), jota he eivät ole halunneet tai josta 
he eivät ole olleet välittömästi tietoisia.

Tarkistus 76
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Jos tallettaja käyttää verkkopankkia, 
tässä direktiivissä edellytetyt tiedot on 
ilmoitettava sähköisesti sillä tavoin, että 
tallettaja saa ne tietoonsa.

7. Jos tallettaja käyttää verkkopankkia, 
tässä direktiivissä edellytetyt tiedot on 
ilmoitettava sähköisesti sillä tavoin, että 
tallettaja saa ne tietoonsa, tai paperilla 
tallettajan valinnan mukaan.

Or. en
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Tarkistus 77
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Korvaus on enintään 100 000 euroa
pankkia kohden. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaikki samassa pankissa olevat talletukset 
kerätään yhteen, jotta voidaan määrittää 
talletussuojan kattavuus. Jos tallettajalla on 
esimerkiksi 90 000 euroa säästötilillään ja 
20 000 käyttötilillään, hänelle maksetaan 
takaisin vain 100 000 euroa.

Korvaus on enintään 150 000 euroa
pankkia kohden. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaikki samassa pankissa olevat talletukset 
kerätään yhteen, jotta voidaan määrittää 
talletussuojan kattavuus. Jos tallettajalla on 
esimerkiksi 120 000 euroa säästötilillään ja 
40 000 käyttötilillään, hänelle maksetaan 
takaisin vain 150 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 78
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

[Vain tapauskohtaisesti:] Näin menetellään 
myös silloin, kun pankki käyttää eri 
toiminimiä. [Tallettavan pankin nimi] 
käyttää toiminnassaan myös seuraavia 
toiminimiä: [saman luottolaitoksen kaikki 
muut toiminimet]. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaikilla talletuksilla, jotka on tehty yhteen 
tai useampaan näistä toiminimistä, on 
yhteinen talletussuoja, joka on enintään 
100 000 euroa.

[Vain tapauskohtaisesti:] Näin menetellään 
myös silloin, kun pankki käyttää 
asiakkailleen eri toiminimiä. [Tallettavan 
pankin nimi] käyttää toiminnassaan myös 
seuraavia toiminimiä: [saman 
luottolaitoksen kaikki muut toiminimet]. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla 
talletuksilla, jotka on tehty yhteen tai 
useampaan näistä toiminimistä, on 
yhteinen talletussuoja, joka on aina 
enintään 150 000 euroa.

Or. en
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Tarkistus 79
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse yhteistilistä, 100 000 euron
ylärajaa sovelletaan jokaiseen tallettajaan.

Kun on kyse yhteistilistä, 150 000 euron
ylärajaa sovelletaan jokaiseen tallettajaan.

Or. en

Tarkistus 80
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

[Vain tapauskohtaisesti:] Jos talletukset 
ovat tilillä, johon vähintään kahdella 
henkilöllä on oikeus sellaisen yhtiön 
osakkaina tai sellaisen yhdistyksen tai 
vastaavan yhteisön jäseninä, joka ei ole 
oikeushenkilö, talletukset kerätään yhteen 
ja niitä käsitellään siten, kuin ne olisivat 
yhden tallettajan tekemiä, määritettäessä 
enintään 100 000 euron talletussuojaa.

[Vain tapauskohtaisesti:] Jos talletukset 
ovat tilillä, johon vähintään kahdella 
henkilöllä on oikeus sellaisen yhtiön 
osakkaina tai sellaisen yhdistyksen tai 
vastaavan yhteisön jäseninä, joka ei ole 
oikeushenkilö, talletukset kerätään yhteen 
ja niitä käsitellään siten, kuin ne olisivat 
yhden tallettajan tekemiä, määritettäessä 
enintään 150 000 euron talletussuojaa.

Or. en

Tarkistus 81
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Talletusten vakuusjärjestelmä, joka vastaa 
talletussuojasta, on [nimi ja osoite, puhelin,
sähköposti ja verkkosivusto]. Se korvaa 
talletukset (100 000 euroon saakka) 

Talletusten vakuusjärjestelmä, joka vastaa 
talletussuojasta, on [nimi ja osoite, puhelin, 
sähköposti ja verkkosivusto]. Se korvaa 
talletukset (150 000 euroon saakka) 
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kuuden viikon kuluessa ja 31. joulukuuta 
2013 alkaen yhden viikon kuluessa.

kuuden viikon kuluessa ja 31. joulukuuta 
2013 alkaen yhden viikon kuluessa.

Or. en

Tarkistus 82
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

[Vain tapauskohtaisesti:] Talletuksesi 
taataan laitosten suojajärjestelmällä, [joka 
on tunnustettu / jota ei ole tunnustettu] 
talletusten vakuusjärjestelmäksi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikki pankit, jotka 
kuuluvat tähän järjestelmään, tukevat 
toisiaan estääkseen pankin ajautumisen 
maksukyvyttömyyteen. Jos pankki 
kuitenkin tulee maksukyvyttömäksi, 
talletuksesi korvataan 100 000 euroon
saakka.

[Vain tapauskohtaisesti:] Talletuksesi 
taataan laitosten suojajärjestelmällä, [joka 
on tunnustettu / jota ei ole tunnustettu] 
talletusten vakuusjärjestelmäksi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikki pankit, jotka 
kuuluvat tähän järjestelmään, tukevat 
toisiaan estääkseen pankin ajautumisen 
maksukyvyttömyyteen. Jos pankki 
kuitenkin tulee maksukyvyttömäksi, 
talletuksesi korvataan 150 000 euroon
saakka.

Or. en


