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Módosítás 35
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Lehetőséget kell biztosítani a 
betétbiztosítási intézmények számára, 
hogy a tagintézményektől származó 
további információk begyűjtésével és ezek 
alapján korai riasztási rendszerek 
kialakításával túllépjenek a puszta 
kártérítési szerepen. Ily módon 
lehetségessé válik a kockázatfüggő 
hozzájárulások időben történő kiigazítása 
vagy a felismert kockázatokkal szembeni 
megelőző intézkedések meghozatala. 
Fenyegető egyensúlyhiányok esetén a 
betétbiztosítási rendszereknek támogatási 
intézkedésekről kell dönteniük vagy 
forrásaik felhasználásával segíteniük kell 
a problémás intézmények rendezett 
felszámolását annak érdekében, hogy 
elkerüljék a betétesek kártalanításának 
költségeit és a fizetésképtelenség más 
kedvezőtlen hatásait.

Or. en

Módosítás 36
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A betétbiztosítási rendszerekbe 
teljesített befizetéseket a tagjaik által viselt 
kockázat mértéke alapján kell 
meghatározni. Ez lehetővé tenné az egyes 
bankok kockázati profiljának tükrözését, 
és a befizetések méltányos kiszámítását 

(24) A tagállamokat arra ösztönzik, hogy 
határozzák meg a betétbiztosítási 
rendszerekbe teljesített, az egyes bankok 
kockázati profilját tükröző, befizetéseket, 
amely a befizetések méltányos kiszámítását 
eredményezné, valamint ösztönözné a 
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eredményezné, valamint ösztönözné a 
kevésbé kockázatos üzleti modell 
alkalmazását. Valamennyi tagállam 
számára kötelező alapmutatók és 
opcionális kiegészítő mutatók kidolgozása 
fokozatosan vezetné be ezt a 
harmonizációt.

kevésbé kockázatos üzleti modell 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A betétbiztosítási rendszerekbe 
teljesített befizetéseket a tagjaik által viselt 
kockázat mértéke alapján kell 
meghatározni. Ez lehetővé tenné az egyes 
bankok kockázati profiljának tükrözését, és 
a befizetések méltányos kiszámítását 
eredményezné, valamint ösztönözné a 
kevésbé kockázatos üzleti modell 
alkalmazását. Valamennyi tagállam 
számára kötelező alapmutatók és 
opcionális kiegészítő mutatók kidolgozása 
fokozatosan vezetné be ezt a 
harmonizációt.

(24) A betétbiztosítási rendszerekbe 
teljesített befizetéseket a tagjaik által viselt 
kockázat mértéke alapján kell 
meghatározni. Ez lehetővé tenné az egyes 
bankok kockázati profiljának tükrözését, és 
a befizetések méltányos kiszámítását 
eredményezné, valamint ösztönözné a 
kevésbé kockázatos üzleti modell 
alkalmazását. A valamennyi tagállam 
számára kötelező alapmutatók és 
opcionális kiegészítő mutatók kidolgozása 
fokozatosan vezetné be ezt a 
harmonizációt. A hitelezés külön 
jogszabályokkal szabályozott, különösen 
alacsony kockázatú területeire, különösen 
a lakás-takarékpénztárakra vonatkozóan 
megfelelő külön szabályokat kell 
megállapítani.

Or. de

Módosítás 38
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A 2010. december 31-től legfeljebb 
hathetes  kifizetési időszak, , ellentétes a 
betétesek bizalmának fenntartására 
irányuló céllal és nem felel meg az 
igényeiknek. A kifizetési határidőt ezért 
egy hétre  kell csökkenteni.

(26) A 2010. december 31-től legfeljebb 
hathetes  kifizetési időszak, , ellentétes a 
betétesek bizalmának fenntartására 
irányuló céllal és nem felel meg az 
igényeiknek. A kifizetési határidőt ezért öt 
munkanapra kell csökkenteni.

Or. en

Módosítás 39
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) A felügyeleti hatóságoknak szigorú 
engedélyezési eljárást kell alkalmazniuk 
minden olyan hitelintézet esetében, amely 
a betétbiztosítási rendszer tagjává kíván 
válni.

Or. en

Indokolás

A betétbiztosítási rendszer erkölcsi kockázatból eredő problémákat vethet fel. Szigorú 
engedélyezési eljárásra van szükség a betétbiztosítási rendszert használó minden egyes 
intézmény üzleti tervének értékelésére. Az engedélyezést megfelelő feltételekhez kellene kötni.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „betét”: a számlán tartott pénzeszközök 
egyenlege, vagy szokásos banki ügyletből 
keletkező átmeneti helyzet eredménye, 

a) „betét”: a számlán tartott pénzeszközök 
egyenlege, vagy szokásos banki ügyletből 
keletkező átmeneti helyzet eredménye, 
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amelyet a hitelintézetnek a vonatkozó 
jogszabályi és szerződéses feltételek 
mellett vissza kell fizetnie.

amelyet a hitelintézetnek a vonatkozó 
jogszabályi és szerződéses feltételek 
mellett vissza kell fizetnie, valamint 
bármely olyan tartozás, amelyet egy 
hitelintézet által kibocsátott okirat tanúsít.

Or. de

Módosítás 41
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 bekezdés – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az eszköz létezését csak számlakivonattól 
eltérő okirattal lehet bizonyítani;

az eszköz létezését a takarékbetétkönyv 
kivételével csak számlakivonattól eltérő 
okirattal lehet bizonyítani;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a hagyományos megtakarítási eszközök – például takarékbetétkönyvek –
fedezését teszi lehetővé. E betéteket a takarékbetétek helyettesítésére használják, és számos 
tagállamban nagy népszerűségnek örvendenek a fogyasztók körében.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „célszint”: a biztosítható betétek 1,5%-
a, amelyek fedezetéért valamely 
betétbiztosítási rendszer felelős;

h) „célszint”: a fedezett betétek 1,0%-a, 
amelyekért valamely betétbiztosítási 
rendszer felelős;

Or. de
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Indokolás

A fogyasztók védelme, valamint a pénzintézetekről a fogyasztókra hárított költségek 
korlátozása érdekében a célszintnek a betétek tényleges összegén (a fedezett betéteken), nem 
pedig a feltételezetten biztosítható betéteken kell alapulnia. A fedezett betétek 1,0%-ának 
megfelelő célszint elegendő forrástartalékot biztosít a rendszerek számára.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „célszint”: a biztosítható betétek 1,5%-a, 
amelyek fedezetéért valamely 
betétbiztosítási rendszer felelős;

h) „célszint”: a biztosítható betétek 1,5%-a, 
amelyek fedezetéért valamely 
betétbiztosítási rendszer felelős; a 
célszintből le kell vonni azokat a pénzügyi 
eszközöket, amelyeket a hitelintézetek a 
likviditás biztosítására és a bankok 
fizetésképtelenségének 
megakadályozására irányuló törvényi 
előírások alapján maguk képeznek;

Or. de

Módosítás 44
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „célszint”: a biztosítható betétek 1,5%-a, 
amelyek fedezetéért valamely 
betétbiztosítási rendszer felelős;

h) „célszint”: egy tagállam által 
meghatározott szint, amely figyelembe 
veszi az adott tagállamon belüli banki 
ágazat felépítését és kockázati szintjét;

Or. en
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Módosítás 45
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelintézet kizárólag akkor gyűjthet 
betétet, ha egy ilyen rendszer tagja.

A hitelintézet kizárólag akkor gyűjthet 
betétet, ha egy ilyen rendszer tagja és 
eleget tesz a felügyeleti hatóság által 
támasztott követelményeknek. Szükséges, 
hogy a felügyeleti hatóságok szigorú 
engedélyezési eljárást folytassanak annak 
megállapítására, hogy a betétbiztosítási 
rendszert használó minden egyes 
intézmény üzleti terve megbízható-e.

Or. en

Indokolás

Számos olyan esetnek vagyunk szemtanúi, amikor az intézmények túlzott mértékű kockázatot 
vállalnak és ezért tudnak a betétekre magas kamatot nyújtani. Ezen intézmények csak a 
betétbiztosítási rendszer miatti védelem okán vonzhatnak ügyfeleket. Ezért szükséges, hogy 
legalább legyen egy szigorú engedélyezési eljárás annak megállapítására, hogy a 
betétbiztosítási rendszert használó minden egyes intézet üzleti terve megbízható-e. Az 
engedélyezést megfelelő feltételekhez kellene kötni.

Módosítás 46
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen próbákat legalább háromévente kell 
végezni, vagy ha a körülmények 
megkövetelik. Az első próbára 2013. 
december 31-ig kerül sor.

Ilyen próbákat legalább évente, vagy ennél 
gyakrabban kell végezni, vagy ha a 
körülmények megkövetelik. Az első 
próbára 2013. december 31-ig kerül sor.

Or. en
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Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – j pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) hatóságok betétjeit; j) az állam és a központi közigazgatások, 
illetve regionális és helyi hatóságok 
betétjeit;

Or. de

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok biztosítják, hogy a helyi 
hatóságok betétjei a 4. cikk (1) 
bekezdésének j) pontja alól kivételt 
képezzenek, amennyiben a betétek kiesése 
jelentős mértékben akadályozná a 
kommunális funkciók fenntartását.

Or. de

Módosítás 49
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok garantálják, hogy az egyes 
betétesek összevont betéteit 100 000  EUR 
összegig biztosítják arra az esetre, ha a 
betétek befagytak.

1. A tagállamok garantálják, hogy az egyes 
betétesek összevont betéteit 150 000  EUR 
összegig biztosítják arra az esetre, ha a 
betétek befagytak.

Or. en
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Módosítás 50
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az eurózónán kívüli tagállamok
számára saját valutájukban egy ennek 
megfelelő, előre meghatározott biztosítási 
összeget biztosítanak, ezresekre kerekítve.

Or. en

Indokolás

Az eurózónán kívüli tagállamokban bizonytalanság van az előre meghatározott védelmi szint 
tekintetében, amely az adott tagállamok ügyfeleit hátrányos helyzetbe hozza. Ez az előre 
meghatározott összeg azt is biztosítani fogja, hogy az árfolyam-ingadozások ne érintsék 
hátrányos módon az ügyfelek védelmi szintjét.

Módosítás 51
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
betétbiztosítási rendszerek ne térjenek el
az (1) bekezdésben meghatározott fedezeti 
szinttől. Mindazonáltal a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az alábbi betéteket
fedezik, feltéve, hogy az ilyen 
visszafizetések költségei nem tartoznak a 
9., 10. és 11. cikk hatálya alá:

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
betétbiztosítási rendszerek az (1) 
bekezdésnek megfelelő jogigényt 
biztosítsák. Mindezen felül a tagállamok 
biztosítják, hogy az alábbi betétek teljes 
egészükben biztosítva legyenek:

Or. en



AM\861427HU.doc 11/27 PE460.943v01-00

HU

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
betétbiztosítási rendszerek ne térjenek el az 
(1) bekezdésben meghatározott fedezeti 
szinttől. Mindazonáltal a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az alábbi betéteket 
fedezik, feltéve, hogy az ilyen 
visszafizetések költségei nem tartoznak a 
9., 10. és 11. cikk hatálya alá:

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
betétbiztosítási rendszerek ne térjenek el az 
(1) bekezdésben meghatározott fedezeti 
szinttől. A tagállamok biztosítják, hogy a 
következő betétek teljes egészükben 
biztosítva legyenek:

Or. de

Módosítás 53
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) magánlakást érintő ingatlanügyletekből 
származó betétek az összeg jóváírását 
követően legfeljebb 12 hónapig;

a) magánlakást érintő ingatlanügyletekből 
származó betétek az összeg jóváírását 
követően legfeljebb 3 hónapig, vagy a 
tagállamok belátására bízva tovább, de 
legfeljebb 12 hónapig;

Or. en

Módosítás 54
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) magánlakást érintő ingatlanügyletekből a) lakóingatlanhoz kapcsolódó
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származó betétek az összeg jóváírását 
követően legfeljebb 12 hónapig;

ingatlanügyletekből származó betétek az 
összeg jóváírását követően legfeljebb 12 
hónapig;

Or. en

Módosítás 55
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti jogban meghatározott 
szociális megfontolásoknak megfelelő 
betétek, amelyek az élet meghatározott
eseményeihez – például a betétes 
házasságához, válásához, rokkantságához 
vagy elhalálozásához – kötődnek. A 
fedezet nem lépheti túl az ilyen eseményt 
követő 12 hónapos időtartamot.

b) a nemzeti jogban meghatározott 
szociális megfontolásoknak megfelelő 
betétek, amelyek meghatározott
eseményekhez – például a betétes 
házasságához, válásához, nyugdíjba 
vonulásához, elbocsátásához, 
rokkantságához vagy elhalálozásához –
kötődnek, az összeg jóváírását követően 
legfeljebb 12 hónapig;

Or. en

Módosítás 56
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti jogban meghatározott 
szociális megfontolásoknak megfelelő 
betétek, amelyek az élet meghatározott 
eseményeihez – például a betétes 
házasságához, válásához, rokkantságához 
vagy elhalálozásához – kötődnek. A 
fedezet nem lépheti túl az ilyen eseményt 
követő 12 hónapos időtartamot.

b) a nemzeti jogban meghatározott 
szociális megfontolásoknak megfelelő 
betétek, amelyek az élet meghatározott 
eseményeihez – például a betétes 
házasságához, válásához, rokkantságához 
vagy elhalálozásához – kötődnek. A 
fedezet az eseményt követő 3 hónapig
vagy a tagállamok belátására bízva 
tovább, de legfeljebb 12 hónapig szól.
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Or. en

Módosítás 57
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nemzeti jogban meghatározott 
megfontolásoknak megfelelő betétek, 
amelyek biztosítási szolgáltatások vagy 
kártérítések kifizetésén alapulnak, az 
összeg jóváírását követően legfeljebb 12 
hónapig.

Or. en

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nemzeti jogban meghatározott 
megfontolásoknak megfelelő betétek, 
amelyek biztosítási szolgáltatások vagy 
kártérítések kifizetésén alapulnak, az 
összeg jóváírását követően legfeljebb 12 
hónapig.

Or. de

Módosítás 59
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A betéteket abban a valutában kell 4. A betéteket annak a tagállamnak a 



PE460.943v01-00 14/27 AM\861427HU.doc

HU

kifizetni, amelyben a számlát fenntartották. 
Ha  az (1) bekezdésben említett, euroban 
megállapított összegeket más valutára
számítják át, a betétesek részére 
ténylegesen kifizetett összegek 
megegyeznek  az ebben az irányelvben 
meghatározottakkal.

valutájában kell kifizetni, ahol a számlát 
fenntartották. Ha  az (1) bekezdésben 
említett, euroban megállapított összegeket 
más valutára  számítják át, a betétesek 
részére ténylegesen kifizetett összegek 
megegyeznek  az ebben az irányelvben 
meghatározottakkal.

Or. en

Indokolás

Nem praktikus az arra vonatkozó szabály, hogy a betéteket abban a valutában kell kifizetni, 
amelyben a számlát fenntartották, mivel ez hosszabb kifizetési időszakot eredményezhet. Ezért 
a betéteket a betétbiztosítási rendszereknek annak a tagállamnak a valutájában kell 
kifizetniük, ahol a számlát fenntartották.

Módosítás 60
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az átszámítás eredményeként 
kapott összegeket kerekíthetik, ha az ilyen 
kerekítés nem haladja meg a 2 500 eurót.

A tagállamok az átszámítás eredményeként 
kapott összegeket kerekíthetik, ha az ilyen 
kerekítés nem haladja meg az 5 000 eurót.

Or. en

Módosítás 61
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az (1) bekezdésben említett összeget a 
Bizottság időszakonként, legalább ötévente 
felülvizsgálja. Amennyiben megfelelő, a 
Bizottság az Európai Parlamentnek és a 

6. Az (1) bekezdésben említett összeget a 
Bizottság időszakonként, legalább ötévente 
felülvizsgálja. Az (1) bekezdésben említett 
összeget a Bizottság időszakonként, 
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Tanácsnak javaslatot terjeszt be egy 
irányelvre az (1) bekezdésben említett 
összeg módosítására, különös tekintettel a 
bankszektorban és az Unió  gazdasági és 
pénzügyi helyzetében bekövetkezett 
fejleményekre. Az első felülvizsgálat 2015. 
december 31. előtt  nem következhet be , 
kivéve, ha előre nem látható események 
korábbi felülvizsgálatot tesznek 
szükségessé .

legalább ötévente felülvizsgálja. 
Amennyiben megfelelő, a Bizottság az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
javaslatot terjeszt be egy irányelvre az (1) 
bekezdésben említett összeg módosítására, 
különös tekintettel a bankszektorban és az 
Unió  gazdasági és pénzügyi helyzetében 
bekövetkezett fejleményekre, különösen az 
árfolyam-ingadozásokra. Az első 
felülvizsgálat 2015. december 31. előtt
nem következhet be , kivéve, ha előre nem 
látható események korábbi felülvizsgálatot 
tesznek szükségessé .

Or. en

Módosítás 62
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
betéteket ugyanazon hitelintézetnél nem 
vonják össze, amennyiben a nemzeti 
jogszabályok lehetővé teszik, hogy az 
egyes hitelintézetek különböző 
márkanevek alatt működjenek. A betéteket 
a hitelintézetnél vonják össze. Ha az 
összevont betétek összege meghaladja az 
5. cikk (1) bekezdésében foglalt 
betétesenkénti fedezeti szintet, a 9. és 11. 
cikkben foglalt betéteket ennek 
megfelelően növelik

Or. en

Indokolás

Számos tagállamban a pénzintézetek több különböző márkanéven működhetnek, miközben 
csak egy engedélyt kell beszerezniük a szabályozó hatóságtól. Mivel a fogyasztók számára 
rendkívül nehéz egy bank vállalati struktúráját átlátni, ezért a jogosult betétesek számára a 
pénzintézet tulajdonosa helyett a márkanévnek kell fedezetet nyújtania.
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Módosítás 63
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betétbiztosítási rendszereknek képesnek 
kell lenniük arra, hogy a befagyott 
betéteket visszafizessék attól a naptól 
számított 7 napon belül, amely napon az 
illetékes hatóságok a 2. cikk (1) bekezdése 
e) pontjának i. alpontja szerinti 
megállapítást megteszik, vagy a bíróság a 
2. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. 
alpontja szerinti határozatot meghozza.

A betétbiztosítási rendszereknek képesnek 
kell lenniük arra, hogy a befagyott 
betéteket visszafizessék attól a naptól 
számított öt munkanapon belül, amely 
napon az illetékes hatóságok a 2. cikk (1) 
bekezdése e) pontjának i. alpontja szerinti 
megállapítást megteszik, vagy a bíróság a 
2. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. 
alpontja szerinti határozatot meghozza.

Or. en

Módosítás 64
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. január 1-jétől az (1) bekezdés 
szerint alkalmazható visszafizetési 
időtartam hét munkanap lesz.

Or. en

Módosítás 65
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 2015. 
december 31-ig tíz munkanapos kifizetési 
időszak legyen érvényben, amennyiben az 
illetékes felügyeleti hatóság részletes 
vizsgálat alapján megállapítja, hogy a 
betétbiztosítási rendszer még nem áll 
készen az öt munkanapos kifizetési 
időszak biztosítására.

Or. en

Indokolás

A betétesnek a rendszerbe vetett bizalma szempontjából fontos a gyors kifizetési idő. Azonban 
a bizalom szempontjából az is fontos, hogy a beígért kifizetési időt a tagállamok a bankok 
fizetésképtelensége esetén is betartsák.

Módosítás 66
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok úgy döntöttek, 
hogy 2015. december 31-ig a hosszabb, tíz 
munkanapos kifizetési időszakot 
alkalmazzák, a betétbiztosítási rendszer a 
betétes biztosítható követelését annak 
kérésére 5 000 euró összegig öt 
munkanapon belül kifizeti.

Or. en

Indokolás

A betétesek rendszerbe vetett bizalma szempontjából fontos a gyors kifizetési idő. Amennyiben 
a tagállamok úgy döntöttek, hogy hosszabb kifizetési időszakot alkalmaznak, a betétesnek joga 
van ahhoz, hogy követelését 5 000 euró összegig öt munkanapon belül kifizessék.
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Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betétbiztosítási rendszerek a 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket a 
tagjaiktól származó, minden év június 30-
án és december 30-án teljesített rendszeres 
befizetésből teremtik elő. Ez nem gátolja a 
más forrásból származó kiegészítő 
finanszírozást. Egyszeri belépési díj nem 
írható elő.

A betétbiztosítási rendszerek a 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket a 
tagjaiktól származó, évente legalább 
egyszer teljesített rendszeres befizetésből 
teremtik elő. Ez nem gátolja a más 
forrásból származó kiegészítő 
finanszírozást. Egyszeri belépési díj nem 
írható elő.

Or. de

Indokolás

A betétbiztosítási rendszerek számára lehetővé kell tenni, hogy szabadon döntsenek arról, 
milyen gyakorisággal kell teljesíteni a befizetéseket. Mivel a befizetések kiszámításához és 
beszedéséhez alkalmazott eljárás bonyolult, teljesen elegendő, ha arra évente egyszer kerül 
sor. Mivel a befizetések kiszámításának érvényes alapon kell nyugodnia, a számítás 
túlnyomórészt az auditált éves mérlegen alapul. Ez is amellett szól, hogy a befizetések 
beszedésére évente egyszer kerüljön sor.

Módosítás 68
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az egyetlen jogalanyhoz kapcsolódó 
rendszer betéteinek és befektetéseinek 
kumulált összege nem haladhatja meg 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközeinek 
5%-át. Az olyan társaságok, amelyek a 
83/349/EGK irányelvben meghatározott 
összevont (konszolidált) éves beszámolók 
elkészítése szempontjából vagy az 
elfogadott nemzetközi számviteli 

törölve
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szabályokkal összhangban egy 
vállalkozáscsoporthoz tartoznak, az 
említett korlát számítása céljából egy 
jogalanynak minősülnek.

Or. en

Indokolás

Az 5%-os felső határ problémát okozhat a kis- és közepes méretű tagállamokban. A biztosítási 
rendszerek alacsony kockázatú befektetéseire vonatkozó egyéb korlátozások stabil védelmet 
biztosítanak.

Módosítás 69
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az egyetlen jogalanyhoz kapcsolódó 
rendszer betéteinek és befektetéseinek 
kumulált összege nem haladhatja meg 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközeinek 
5%-át. Az olyan társaságok, amelyek a 
83/349/EGK irányelvben meghatározott 
összevont (konszolidált) éves beszámolók 
elkészítése szempontjából vagy az 
elfogadott nemzetközi számviteli 
szabályokkal összhangban egy 
vállalkozáscsoporthoz tartoznak, az 
említett korlát számítása céljából egy 
jogalanynak minősülnek.

(A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.)

Or. de

Indokolás

A módosítás célja a német nyelvű változat hozzáigazítása az angol változathoz. A magyar 
változatot nem érinti.
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Módosítás 70
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal felhasználhatók más 
hitelintézethez történő betéttranszfer 
finanszírozására is, feltéve, hogy a 
betétbiztosítási rendszer által viselt 
költségek nem haladják meg az érintett 
hitelintézetnél lévő fedezett betétek 
összegét. Ebben az esetben a 
betétbiztosítási rendszer a betéttranszfertől 
számított egy hónapon belül jelentést nyújt 
be az Európai Bankfelügyeleti Hatósághoz, 
amelyben bizonyítja, hogy nem lépte túl a 
fent említett korlátot.

A tagállamok mindazonáltal dönthetnek 
úgy, hogy felhasználhatók más 
hitelintézethez történő betéttranszfer 
finanszírozására is, feltéve, hogy a 
betétbiztosítási rendszer által viselt 
költségek nem haladják meg az érintett 
hitelintézetnél lévő fedezett betétek 
összegét. Ebben az esetben a 
betétbiztosítási rendszer a betéttranszfertől 
számított egy hónapon belül jelentést nyújt 
be az Európai Bankfelügyeleti Hatósághoz, 
amelyben bizonyítja, hogy nem lépte túl a 
fent említett korlátot.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás nem változtat a javasolt cikk értelmén. A szöveget ugyanakkor 
egyértelművé teszi és összhangba hozza a következő albekezdéssel, amely szintén a 
betétbiztosítási rendszerek pénzeszközeivel foglalkozik.

Módosítás 71
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pontban említett százalékos érték 
egyedi esetekben és kizárólag az illetékes 
hatóságok engedélyével, az érintett 
betétbiztosítási rendszer indokolással 
ellátott kérelmére 0,5% alatti értékben is 
megállapítható, amennyiben biztosított, 
hogy az adott biztosítási rendszer 
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megfelelő rendszerrel és befolyásolási 
lehetőségekkel rendelkezik tagjai 
kockázati helyzetének felügyeletéhez.

Or. de

Indokolás

Lehetővé kell tenni a javasolt határérték alatt maradást, amennyiben biztosított, hogy a 
biztosítási rendszerek tagjaik kockázati helyzetének felügyeletéhez megfelelő rendszerrel és 
befolyásolási lehetőségekkel, valamint megfelelő alternatív finanszírozási megoldásokkal 
rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik számukra a rövid távú finanszírozáshoz jutást abban az 
esetben, ha ez a velük szembeni követelések teljesítéséhez szükséges (ideértve a kifizetés 
esetét, amennyiben a felszámolást nem sikerült elkerülni).

Módosítás 72
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A betétbiztosítási rendszerek 9. cikkben 
említett befizetéseit minden egyes tag 
vonatkozásában az általa viselt kockázat 
mértéke alapján kell meghatározni. A 
hitelintézetek nem fizetnek azon összeg 
75%-ánál kevesebbet vagy 200%-ánál 
többet, amelyet egy átlagos kockázattal 
rendelkező banknak kellene befizetnie. A 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 1. 
cikk (3) és (4) bekezdésében említett 
rendszerek tagjai a betétbiztosítási 
rendszerekbe kevesebb befizetést 
teljesítsenek, de ez nem lehet kevesebb 
azon összeg 37,5%-ánál, amelyet egy 
átlagos kockázattal rendelkező banknak 
kellene befizetnie.

1. A betétbiztosítási rendszerek 9. cikkben 
említett befizetéseit minden egyes tag 
vonatkozásában az általa viselt kockázat 
mértéke alapján kell meghatározni. A 
hitelintézetek nem fizetnek azon összeg 
75%-ánál kevesebbet vagy 200%-ánál 
többet, amelyet egy átlagos kockázattal 
rendelkező banknak kellene befizetnie. A 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 1. 
cikk (3) és (4) bekezdésében említett 
rendszerek tagjai a betétbiztosítási 
rendszerekbe kevesebb befizetést 
teljesítsenek, de ez nem lehet kevesebb 
azon összeg 37,5%-ánál, amelyet egy 
átlagos kockázattal rendelkező banknak 
kellene befizetnie. A lakás-
takarékpénztárak betéteit a befizetések és 
a célszint megállapításánál 20%-os 
arányban veszik figyelembe.

Or. de
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Módosítás 73
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdés nem alkalmazandó az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
betétbiztosítási rendszerekre.

3. A (2) bekezdés nem alkalmazandó az 1. 
cikk (3) bekezdésében említett 
betétbiztosítási rendszerekre és a lakás-
takarékpénztárakra.

Or. de

Módosítás 74
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A jelenlegi betéteseknek szóló 
információkat a számlakivonataikon kell 
rendelkezésre bocsátani. Ez az információ 
megerősítést tartalmaz arról, hogy a 
betétek a 2. cikk (1) bekezdése és a 4. cikk 
alapján biztosíthatók. Ezenfelül hivatkozni 
kell a III. mellékletben található 
tájékoztatóra és arra, hogy hol szerezhető 
be. Feltüntethető az illetékes 
betétbiztosítási rendszer weboldala is.

3. A jelenlegi betéteseknek szóló 
információkat a számlakivonataikon, 
számlájuk megnyitásakor egy tájékoztató 
lapon, illetve legalább évente egyszer 
ajánlott levélben kell rendelkezésre 
bocsátani. Ez az információ megerősítést 
tartalmaz arról, hogy a betétek a 2. cikk (1) 
bekezdése és a 4. cikk alapján 
biztosíthatók. Ezenfelül hivatkozni kell a 
III. mellékletben található tájékoztatóra és 
arra, hogy hol szerezhető be. Feltüntethető 
az illetékes betétbiztosítási rendszer 
weboldala is.

Or. en

Indokolás

A legtöbb bank az internetes banki szolgáltatások felé mozdul el és fokozatosan elhagyják a 
papír alapú kivonatokat, aminek következtében az ügyfelek nem feltétlenül tudják, hgoy a 
hatályos rendelkezések szerint melyik betétbiztosítási rendszerhez tartoznak. Ez a módosítás 
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biztosítja, hogy az ügyfelek rendszeres tájékoztatást kapjanak biztosítási szintjükről és 
jogaikról.

Módosítás 75
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Ha hitelintézetek egyesülnek, a 
betéteseket legalább egy hónappal azelőtt 
tájékoztatni kell az egyesülésről, hogy az 
jogerőre emelkedne. A betéteseket 
tájékoztatni kell arról, hogy ha az 
egyesülés hatályossá válik, az egyes 
egyesülő bankoknál elhelyezett betéteiket a 
betétbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet meghatározása szempontjából 
összevontan kezelik az egyesülést 
követően.

6. Ha hitelintézetek egyesülnek, a 
betéteseket legalább egy hónappal azelőtt 
tájékoztatni kell az egyesülésről, hogy az 
jogerőre emelkedne. A betéteseket 
tájékoztatni kell arról, hogy ha az 
egyesülés hatályossá válik, az egyes 
egyesülő bankoknál elhelyezett betéteiket a 
betétbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet meghatározása szempontjából 
összevontan kezelik az egyesülést 
követően. Az egyesülésről kézhez kapott 
értesítést követően három hónapos 
időszak áll a betétesek rendelkezésére, 
hogy másik márkanevű bankot 
válasszanak annak biztosítására, hogy 
minden bankszámla esetében biztosítva 
legyenek az 5. cikkben foglalt összeg 
erejéig. Ha az összeg az 5. cikkben 
megállapított mértéket meghaladja a 
három hónapos időszak során, úgy az az 
5. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
összegnek az egyesített számlák számával 
történő megszorzásával kapott összegben 
lesz biztosítva.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás elegendő időt biztosít az ügyfelek számára ahhoz, hogy új bankszámlát 
nyissanak, megfontolt döntést hozzanak, ugyanakkor biztosítva is legyenek egy olyan esemény 
(egyesítés) ellen, amelyet nem ők kívántak, vagy amelyről nem értesülnek azonnal.



PE460.943v01-00 24/27 AM\861427HU.doc

HU

Módosítás 76
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Ha a betétes internetes banki 
szolgáltatást használ, az ezen irányelv által 
előírt közzéteendő információkat 
elektronikus úton kell közölni a betétes 
figyelmét felkeltő módon.

7. Ha a betétes internetes banki 
szolgáltatást használ, az ezen irányelv által 
előírt közzéteendő információkat 
elektronikus úton kell közölni a betétes 
figyelmét felkeltő módon, vagy ha a 
betétes úgy kívánja, akkor papír alapon.

Or. en

Módosítás 77
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fedezet bankonként legfeljebb 100 000
EUR visszafizetésére terjed ki. A fedezet 
megállapításakor az adott banknál tartott 
betéteket összevontan veszik figyelembe. 
Így például, ha a betétes megtakarítási 
számláján 90 000 EUR, folyószámláján 
pedig 20 000 EUR található, a fedezet 
akkor is csak 100 000 EUR 
visszafizetésére terjed ki.

A fedezet bankonként legfeljebb 150 000
EUR visszafizetésére terjed ki. A fedezet 
megállapításakor az adott banknál tartott 
betéteket összevontan veszik figyelembe. 
Így például, ha a betétes megtakarítási 
számláján 120 000 EUR, folyószámláján 
pedig 40 000 EUR található, a fedezet 
akkor is csak 150 000 EUR 
visszafizetésére terjed ki.

Or. en

Módosítás 78
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[Csak a vonatkozó esetben]: Ez a számítási 
módszer akkor is érvényes, ha a bank több 
cégnevet is használ. A(z) [számlavezető 
hitelintézet neve] [ugyanazon hitelintézet 
minden más megnevezése] néven is 
tevékenykedik. Közös számla esetében a 
100 000 EUR összegű fedezet minden 
egyes betétest megillet.

[Csak a vonatkozó esetben]: Ez a számítási 
módszer akkor is érvényes, ha a bank az 
ügyfelei felé több márkanevet is használ. 
A(z) [számlavezető hitelintézet neve] 
[ugyanazon hitelintézet minden más 
megnevezése] néven is tevékenykedik. 
Közös számla esetében a 150 000 EUR 
összegű fedezet minden egyes betétest 
megillet.

Or. en

Módosítás 79
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közös számla esetében a 100 000 EUR 
összegű fedezet minden egyes betétest 
megillet.

Közös számla esetében a 150 000 EUR 
összegű fedezet minden egyes betétest 
megillet.

Or. en

Módosítás 80
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[Csak a vonatkozó esetben]: A 
100 000 EUR összegű fedezeti korlát 
alkalmazása céljából az olyan számlán 
elhelyezett betéteket, amelyek tekintetében 
két vagy több személy jogosult, mint jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, 
társulás vagy hasonló természetű 

[Csak a vonatkozó esetben]: A 
150 000 EUR összegű fedezeti korlát 
alkalmazása céljából az olyan számlán 
elhelyezett betéteket, amelyek tekintetében 
két vagy több személy jogosult, mint jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, 
társulás vagy hasonló természetű 
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csoportosulás tagja, összevontan és 
egyetlen betétes betétjeként kezelik.]

csoportosulás tagja, összevontan és 
egyetlen betétes betétjeként kezelik.]

Or. en

Módosítás 81
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes betétbiztosítási rendszer a(z) 
[név, cím, telefonszám, e-mail cím és 
weboldal]. E rendszer legfeljebb hathetes, 
2013. december 31-től pedig egyhetes 
határidőn belül visszafizeti az Ön betéteit 
(legfeljebb 100 000 EUR-t).

Az illetékes betétbiztosítási rendszer a(z) 
[név, cím, telefonszám, e-mail cím és 
weboldal]. E rendszer legfeljebb hathetes, 
2013. december 31-től pedig egyhetes 
határidőn belül visszafizeti az Ön betéteit 
(legfeljebb 150 000 EUR-t).

Or. en

Módosítás 82
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[Csak a vonatkozó esetben:] Az Ön 
betétjére betétbiztosítási rendszerként 
[elismert/nem elismert] intézményi 
betétbiztosítási rendszer ad fedezetet. A 
rendszerben részt vevő bankok a 
fizetésképtelenség elkerülése céljából 
kölcsönösen segítséget nyújtanak 
egymásnak. Mindazonáltal ha ennek 
ellenére bekövetkezne a bankok 
fizetésképtelensége, az Ön betéteit 
legfeljebb 100 000 EUR erejéig 
visszafizetik.

[Csak a vonatkozó esetben:] Az Ön 
betétjére betétbiztosítási rendszerként 
[elismert/nem elismert] intézményi 
betétbiztosítási rendszer ad fedezetet. A 
rendszerben részt vevő bankok a 
fizetésképtelenség elkerülése céljából 
kölcsönösen segítséget nyújtanak 
egymásnak. Mindazonáltal ha ennek 
ellenére bekövetkezne a bankok 
fizetésképtelensége, az Ön betéteit 
legfeljebb 150 000 EUR erejéig 
visszafizetik.

Or. en
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