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Pakeitimas 35
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Pagal indėlių garantijų sistemas 
turėtų būti sudaryta galimybė neapsiriboti 
vien tik kompensavimo funkcija, t. y. jas 
taikant valstybių narių įstaigoms reikėtų 
teikti papildomą informaciją, kuria 
remiantis būtų galima kurti išankstinio 
įspėjimo sistemas. Tuomet ankstyvu etapu 
bus galima pritaikyti rizika pagrįstus 
įnašus arba pasiūlyti imtis prevencinių 
priemonių siekiant pašalinti nustatytą
riziką. Gresiant sunkumams indėlių 
garantijų sistemos turėtų galėti imtis 
rėmimo priemonių arba savo lėšomis 
remti tinkamą probleminės įstaigos 
likvidavimą, kad būtų išvengta išlaidų, 
susijusių su indėlininkų kompensavimu ir 
kitomis neigiamomis bankroto 
pasekmėmis.

Or. en

Pakeitimas 36
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Nustatant indėlių garantijų sistemų 
įnašus reikėtų atsižvelgti į jų narių 
prisiimamos rizikos lygį. Taip būtų galima 
atsižvelgti į atskirų bankų rizikos profilį ir 
sąžiningai apskaičiuoti įnašus, taip pat 
skatinti juos veikti pagal mažiau rizikingą 
verslo modelį. Nustačius visoms 
valstybėms narėms privalomų pagrindinių 
rodiklių rinkinį ir kitą papildomų 

(24) Valstybės narės raginamos nustatyti
indėlių garantijų sistemų įnašus taip, kad
būtų galima atsižvelgti į atskirų bankų 
rizikos profilį ir sąžiningai apskaičiuoti 
įnašus, taip pat skatinti juos veikti pagal 
mažiau rizikingą verslo modelį.
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pasirenkamų rodiklių rinkinį būtų galima 
laipsniškai užtikrinti tokį suderinimą.

Or. en

Pakeitimas 37
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Nustatant indėlių garantijų sistemų 
įnašus reikėtų atsižvelgti į jų narių 
prisiimamos rizikos lygį. Taip būtų galima 
atsižvelgti į atskirų bankų rizikos profilį ir 
sąžiningai apskaičiuoti įnašus, taip pat 
skatinti juos veikti pagal mažiau rizikingą 
verslo modelį. Nustačius visoms 
valstybėms narėms privalomų pagrindinių 
rodiklių rinkinį ir kitą papildomų 
pasirenkamų rodiklių rinkinį būtų galima 
laipsniškai užtikrinti tokį suderinimą.

(24) Nustatant indėlių garantijų sistemų 
įnašus reikėtų atsižvelgti į jų narių 
prisiimamos rizikos lygį. Taip būtų galima 
atsižvelgti į atskirų bankų rizikos profilį ir 
sąžiningai apskaičiuoti įnašus, taip pat 
skatinti juos veikti pagal mažiau rizikingą 
verslo modelį. Nustačius visoms 
valstybėms narėms privalomų pagrindinių 
rodiklių rinkinį ir kitą papildomų 
pasirenkamų rodiklių rinkinį būtų galima 
laipsniškai užtikrinti tokį suderinimą. Itin 
mažos rizikos kreditavimo sektoriuose, 
visų pirma statybos draugijų sektoriuje, 
kurie reglamentuojami specialiais teisės 
aktais, turėtų būti numatytos atitinkamos 
specialios nuostatos.

Or. de

Pakeitimas 38
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Nuo 2010 m. gruodžio 31 d. taikomas 
daugiausia šešių savaičių  kompensacijų 
išmokėjimo laikotarpis neatitinka 
būtinybės išlaikyti indėlininkų pasitikėjimą 

(26) Nuo 2010 m. gruodžio 31 d. taikomas 
daugiausia šešių savaičių  kompensacijų 
išmokėjimo laikotarpis neatitinka 
būtinybės išlaikyti indėlininkų pasitikėjimą 
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ir netenkina jų poreikių. Todėl 
kompensacijų išmokėjimo terminą reikėtų 
sutrumpinti iki vienos savaitės.

ir netenkina jų poreikių. Todėl 
kompensacijų išmokėjimo terminą reikėtų 
sutrumpinti iki penkių darbo dienų.

Or. en

Pakeitimas 39
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Priežiūros institucijos turėtų taikyti 
griežtą licencijavimo procedūrą kiekvienai 
kredito įstaigai, norinčiai dalyvauti 
indėlių garantijų sistemoje.

Or. en

Pagrindimas

Dėl indėlių garantijų sistemos gali kilti su moraline rizika susijusių problemų. Todėl būtina 
taikyti griežtą licencijavimo procedūrą ir įvertinti kiekvienos kredito įstaigos, 
besinaudojančios indėlių garantijų sistema, verslo planą. Teikiant licencijas turėtų būti 
taikomos atitinkamos sąlygos.

Pakeitimas 40
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) indėlis – bet koks kredito likutis, 
atsiradęs dėl sąskaitoje paliktų lėšų arba 
dėl laikinų situacijų, susidariusių dėl 
įprastų bankinių sandorių, kurį kredito 
įstaiga turi grąžinti pagal taikomas teisines 
nuostatas ir sutartines sąlygas.

a) indėlis – bet koks kredito likutis, 
atsiradęs dėl sąskaitoje paliktų lėšų arba 
dėl laikinų situacijų, susidariusių dėl 
įprastų bankinių sandorių, kurį kredito 
įstaiga turi grąžinti pagal taikomas teisines 
nuostatas ir sutartines sąlygas, taip pat 
skolos, patvirtintos kredito įstaigos 
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išduotu sertifikatu.

Or. de

Pakeitimas 41
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punkto trečios pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jos egzistavimą galima įrodyti tik 
sertifikatu, išskyrus sąskaitos išrašą;

jos egzistavimą galima įrodyti tik 
sertifikatu, išskyrus sąskaitos išrašą, bet 
įskaitant taupomąsias knygeles;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu įtraukiamos tradicinės taupymo priemonės, kaip antai taupomosios knygelės. Šie 
indėliai naudojami vietoj taupomųjų sąskaitų ir yra populiarūs tarp vartotojų daugelyje 
valstybių narių.

Pakeitimas 42
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tikslinis lygis – 1,5 % tinkamų indėlių, 
už kurių garantijas atsakinga indėlių 
garantijų sistema;

h) tikslinis lygis – 1,0 % garantuojamų
indėlių, už kurių garantijas atsakinga 
indėlių garantijų sistema;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vartotojus ir riboti išlaidas, kurias finansų įstaigos perkels vartotojams, 
tikslinis lygis turėtų būti grindžiamas esama indėlių suma (garantuojami indėliai), o ne 
spėjama tinkamų indėlių suma. Garantuojamų indėlių 1,0 % tikslinis lygis – tai pakankama 



AM\861427LT.doc 7/26 PE460.943v01-00

LT

sistemų finansinė garantija.

Pakeitimas 43
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tikslinis lygis – 1,5 % tinkamų indėlių, 
už kurių garantijas atsakinga indėlių 
garantijų sistema;

h) tikslinis lygis – 1,5 % tinkamų indėlių, 
už kurių garantijas atsakinga indėlių 
garantijų sistema; į tikslinį lygį 
neįtraukiamos lėšos, kurias kredito 
įstaigos turi pačios sukaupti vykdydamos 
teisinius reikalavimus, kad būtų 
užtikrintas likvidumas ir išvengta banko 
bankroto;

Or. de

Pakeitimas 44
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tikslinis lygis – 1,5 % tinkamų indėlių, 
už kurių garantijas atsakinga indėlių 
garantijų sistema;

h) tikslinis lygis – tai valstybių narių 
nustatytas lygis atsižvelgiant į atitinkamos 
valstybės narės bankų sektoriaus 
struktūrą ir rizikos lygį;

Or. en

Pakeitimas 45
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nė viena kredito įstaiga, nedalyvaujanti 
minėtoje sistemoje, negali priimti indėlių.

Nė viena kredito įstaiga, nedalyvaujanti 
minėtoje sistemoje ir nevykdanti 
priežiūros institucijos reikalavimų, negali
priimti indėlių. Todėl būtina, kad 
priežiūros institucijos taikytų griežtą 
licencijavimo procedūrą siekiant įvertinti 
kiekvienos įstaigos, besinaudojančios 
indėlių garantijų sistema, verslo plano 
pagrįstumą.

Or. en

Pagrindimas

Jau būta atvejų, kai įstaigos prisiima itin didelę riziką ir todėl gali pasiūlyti dideles indėlių 
palūkanas. Šios institucijos gali pritraukti indėlininkus dėl apsaugos, užtikrinamos pagal 
indėlių garantijų sistemas. Todėl būtina taikyti griežtą licencijavimo procedūrą siekiant 
įvertinti kiekvienos įstaigos, besinaudojančios indėlių garantijų sistema, verslo plano 
pagrįstumą. Teikiant licencijas turėtų būti taikomos atitinkamos sąlygos.

Pakeitimas 46
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokie tyrimai atliekami bent kas trejus 
metus arba kai jų reikia atsižvelgiant į 
aplinkybes. Pirmas tyrimas atliekamas iki 
2013 m. gruodžio 31 d.

Tokie tyrimai atliekami bent kasmet ar 
dažniau, kai jų reikia atsižvelgiant į 
aplinkybes. Pirmas tyrimas atliekamas iki 
2013 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 47
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) valdžios institucijų indėliams, j) valstybės ir centrinės administracijos 
institucijų, taip pat regioninių ir vietos
valdžios institucijų indėliams,

Or. de

Pakeitimas 48
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad vietos 
valdžios institucijų indėliams nebūtų 
taikomas 4 straipsnio 1 dalies j punktas, 
jei netekus indėlių būtų padaryta didelė 
žala komunalinių funkcijų vykdymui.

Or. de

Pakeitimas 49
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai indėliai negrąžinami, 
kiekvienam indėlininkui už visus jam 
priklausančius indėlius būtų 
kompensuojama 100 000  EUR.

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai indėliai negrąžinami, 
kiekvienam indėlininkui už visus jam 
priklausančius indėlius būtų 
kompensuojama 150 000  EUR.

Or. en
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Pakeitimas 50
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Euro zonai nepriklausančių valstybių 
narių atveju nustatoma lygiavertė ir 
suapvalinta iki artimiausio 1000 
siekiančio skaičiaus kompensacijos suma 
jų valiuta.

Or. en

Pagrindimas

Euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms trūksta tikrumo kalbant apie nustatytą 
kompensacijos lygį ir dėl to šių valstybių narių vartotojai atsiduria nepalankesnėje padėtyje. 
Nustačius sumą bus užtikrinta, kad dėl valiutų kursų svyravimų nesąžiningai nesumažės 
vartotojų apsaugos lygis.

Pakeitimas 51
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad indėlių 
garantijų sistemos nenukryptų nuo 1 
dalyje nustatyto kompensacijos lygio. 
Tačiau valstybės narės gali nuspręsti, kad
toliau nurodyti indėliai kompensuojami, 
jei tokių išmokų išlaidoms netaikomi 9, 10 
ir 11 straipsniai:

2. Valstybės narės užtikrina, kad indėlių 
garantijų sistemos garantuotų 1 dalyje
nurodytą teisę Be to, valstybės narės
užtikrina, kad šie indėliai būtų 
visapusiškai apsaugoti:

Or. en
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Pakeitimas 52
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad indėlių 
garantijų sistemos nenukryptų nuo 1 dalyje 
nustatyto kompensacijos lygio. Tačiau
valstybės narės gali nuspręsti, kad toliau 
nurodyti indėliai kompensuojami, jei tokių 
išmokų išlaidoms netaikomi 9, 10 ir 11 
straipsniai:

2. Valstybės narės užtikrina, kad indėlių 
garantijų sistemos nenukryptų nuo 1 dalyje 
nustatyto kompensacijos lygio. Valstybės 
narės užtikrina, kad toliau nurodyti indėliai
būtų visapusiškai apsaugoti:

Or. de

Pakeitimas 53
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) indėliai, atsirandantys iš nekilnojamojo 
turto sandorių, sudaromų privačiam 
gyvenamosios paskirties būstui įsigyti, iki 
12 mėnesių nuo sumos įskaitymo į 
sąskaitą;

a) indėliai, atsirandantys iš nekilnojamojo 
turto sandorių, sudaromų privačiam 
gyvenamosios paskirties būstui įsigyti, 3
mėnesių laikotarpiu nuo sumos įskaitymo 
į sąskaitą arba ilgiau, jei  nusprendžia 
valstybė narė, bet ne ilgesniu nei 12 
mėnesių laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 54
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) indėliai, atsirandantys iš nekilnojamojo 
turto sandorių, sudaromų privačiam
gyvenamosios paskirties būstui įsigyti, iki 
12 mėnesių nuo sumos įskaitymo į 
sąskaitą;

a) indėliai, atsirandantys iš nekilnojamojo 
turto sandorių, susijusių su privačiu
gyvenamosios paskirties būstu, iki 12 
mėnesių nuo sumos įskaitymo į sąskaitą;

Or. en

Pakeitimas 55
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) indėliai, atitinkantys socialinius tikslus, 
apibrėžtus nacionaliniuose teisės aktuose, 
ir susiję su ypatingais indėlininko 
gyvenimo įvykiais, kaip antai santuoka, 
skyrybos, neįgalumas ar mirtis. Garantijos 
laikotarpis yra ne ilgesnis nei 12 mėnesių 
nuo tokio įvykio.

b) indėliai, atitinkantys socialinius tikslus, 
apibrėžtus nacionaliniuose teisės aktuose, 
ir susiję su ypatingais indėlininko 
gyvenimo įvykiais, kaip antai santuoka, 
skyrybos, išėjimas į pensiją, darbo 
netekimas, neįgalumas ar mirtis, ne 
ilgesniu kaip 12 mėnesių laikotarpiu nuo
sumos įskaitymo į sąskaitą;

Or. en

Pakeitimas 56
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) indėliai, atitinkantys socialinius tikslus, 
apibrėžtus nacionaliniuose teisės aktuose, 
ir susiję su ypatingais indėlininko 
gyvenimo įvykiais, kaip antai santuoka, 
skyrybos, neįgalumas ar mirtis. Garantijos 

b) indėliai, atitinkantys socialinius tikslus, 
apibrėžtus nacionaliniuose teisės aktuose, 
ir susiję su ypatingais indėlininko 
gyvenimo įvykiais, kaip antai santuoka, 
skyrybos, neįgalumas ar mirtis. Garantijos 
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laikotarpis yra ne ilgesnis nei 12 mėnesių
nuo tokio įvykio.

laikotarpis yra 3 mėnesiai nuo tokio įvykio
arba ilgesnis, jei nusprendžia valstybė 
narė, bet neviršija 12 mėnesių.

Or. en

Pakeitimas 57
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) indėliai, atitinkantys tikslus, 
apibrėžtus nacionaliniuose teisės aktuose, 
ir susiję su draudimo išmokomis ar 
kompensacijomis, ne ilgesniu kaip 12 
mėnesių laikotarpiu nuo sumos įskaitymo 
į sąskaitą.

Or. en

Pakeitimas 58
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) indėliai, atitinkantys tikslus, 
apibrėžtus nacionaliniuose teisės aktuose, 
ir susiję su draudimo išmokomis ar 
kompensacijomis, ne ilgesniu kaip 12 
mėnesių laikotarpiu nuo sumos įskaitymo 
į sąskaitą.

Or. de



PE460.943v01-00 14/26 AM\861427LT.doc

LT

Pakeitimas 59
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Indėlių kompensacijos išmokamos
sąskaitos valiuta. Jei  eurais išreikštos 
sumos, nurodytos 1 dalyje, 
perskaičiuojamos  kita  valiuta, sumos, 
faktiškai išmokėtos indėlininkams, yra
lygiavertės šioje direktyvoje nustatytoms 
sumoms.

4. Indėlių kompensacijos išmokamos
valstybės narės, kurios teritorijoje 
atidaryta sąskaita, valiuta. Jei  eurais 
išreikštos sumos, nurodytos 1 dalyje, 
perskaičiuojamos  kita  valiuta, sumos, 
faktiškai išmokėtos indėlininkams, yra
lygiavertės šioje direktyvoje nustatytoms 
sumoms.

Or. en

Pagrindimas

Taisyklė, kad indėlių kompensacijos būtų išmokamos sąskaitos valiuta, nėra praktiška ir 
dėl to gali pailgėti išmokėjimo laikotarpis. Pagal indėlių garantijų sistemas indėlių 
kompensacijos turėtų būti išmokamos valstybės narės, kurios teritorijoje atidaryta sąskaita, 
valiuta.

Pakeitimas 60
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali suapvalinti 
perskaičiuotas sumas, jei toks 
suapvalinimas neviršija 2 500 EUR.

Valstybės narės gali suapvalinti 
perskaičiuotas sumas, jei toks 
suapvalinimas neviršija 5 000 EUR.

Or. en
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Pakeitimas 61
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija mažiausiai kartą per penkerius 
metus periodiškai iš naujo apsvarsto 
1 dalyje nurodytą sumą. Prireikus Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą dėl direktyvos, kad būtų 
patikslinta 1 dalyje nurodyta suma, 
pirmiausia atsižvelgiant į konkrečius bankų 
sektoriaus pokyčius bei Sąjungos
ekonominę ir monetarinę padėtį. Pirmasis 
svarstymas vyksta ne anksčiau kaip 
2015 m. gruodžio 31 d.,  nebent dėl 
nenumatytų įvykių persvarstyti reikia 
anksčiau .

6. Komisija mažiausiai kartą per penkerius 
metus periodiškai iš naujo apsvarsto 
1 dalyje nurodytą sumą. Prireikus Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą dėl direktyvos, kad būtų 
patikslinta 1 dalyje nurodyta suma, 
pirmiausia atsižvelgiant į konkrečius bankų 
sektoriaus pokyčius bei Sąjungos
ekonominę ir monetarinę padėtį, ypač 
valiutų kursų svyravimus. Pirmasis 
svarstymas vyksta ne anksčiau kaip 
2015 m. gruodžio 31 d.,  nebent dėl 
nenumatytų įvykių persvarstyti reikia 
anksčiau .

Or. en

Pakeitimas 62
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
indėliai nekaupiami toje pačioje kredito 
įstaigoje, jei pagal nacionalinę teisę 
kredito įstaiga gali veikti pasinaudodama 
skirtingais prekių ženklais. Indėliai 
kaupiami kredito įstaigoje. Jei sukauptų 
indėlių suma viršija 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą vieno indėlininko kompensacijos 
lygį, 9 ir 11 straipsniuose nurodyti įnašai 
atitinkamai padidinami.

Or. en
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Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių ta pati banko įstaiga gali veikti pasinaudodama keliais prekių 
ženklais, bet jai reikia gauti tik vieną sektoriaus priežiūros institucijos leidimą. Vartotojams 
labai sunku suprasti banko korporacijos struktūrą, todėl atitinkamiems indėlininkams 
apsaugą turėtų suteikti pavadinimą turinti įstaiga, o ne finansų įstaigos savininkas.

Pakeitimas 63
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Indėlių garantijų sistemos negrąžinamus 
indėlius turi sugebėti grąžinti per 7  dienas
po to, kai kompetentingos institucijos 
priima sprendimą, kaip nurodyta 
2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktyje, 
arba teisminė institucija priima sprendimą, 
kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies e punkto 
ii papunktyje.

Indėlių garantijų sistemos negrąžinamus 
indėlius turi sugebėti grąžinti per penkias 
dienas po to, kai kompetentingos 
institucijos priima sprendimą, kaip 
nurodyta 2 straipsnio 1 dalies e punkto i 
papunktyje, arba teisminė institucija priima 
sprendimą, kaip nurodyta 2 straipsnio 
1 dalies e punkto ii papunktyje.

Or. en

Pakeitimas 64
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2013 m. sausio 1 d. 1 dalyje 
nurodytas grąžinimo laikotarpis yra 
septynios darbo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 65
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. taikyti dešimties darbo 
dienų išmokėjimo terminą, jei atsakingai 
priežiūros institucijai atlikus išsamų 
patikrinimą nustatoma, jog indėlių 
garantijų sistemos dar nepajėgios laikytis 
penkių darbo dienų išmokėjimo termino.

Or. en

Pagrindimas

Trumpas išmokėjimo laikotarpis yra svarbus siekiant užtikrinti indėlininkų pasitikėjimą 
sistema. Siekiant užtikrinti pasitikėjimą taip pat svarbu, kad valstybė narė galėtų laikytis 
numatyto išmokėjimo termino, jei bankas bankrutuoja.

Pakeitimas 66
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei valstybės narės 
nusprendžia iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
taikyti dešimties darbo dienų išmokėjimo 
terminą, indėlininkui paprašius 
pasinaudojant indėlių garantijų sistema 
per penkias darbo dienas kompensuojant 
jo tinkamą indėlį išmokama 5 000 eurų 
neviršijanti suma.

Or. en

Pagrindimas

Trumpas išmokėjimo laikotarpis yra svarbus siekiant užtikrinti indėlininkų pasitikėjimą 
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sistema. Jei valstybė narė nustatė ilgesnį išmokėjimo laikotarpį, indėlininkas turėtų turėti 
teisę gauti išmokėtą 5 000 eurų neviršijančią sumą.

Pakeitimas 67
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turimi finansiniai ištekliai indėlių 
garantijų sistemoms surenkami iš jų narių 
reguliarių įnašų, mokamų kiekvienais 
metais birželio 30 d. ir gruodžio 30 d. Tai 
netrukdo gauti papildomų lėšų iš kitų 
šaltinių. Vienkartinių stojimo mokesčių 
reikalauti negalima.

Turimi finansiniai ištekliai indėlių 
garantijų sistemoms surenkami iš jų narių 
reguliarių įnašų, mokamų bent kartą per 
metus. Tai netrukdo gauti papildomų lėšų 
iš kitų šaltinių. Vienkartinių stojimo 
mokesčių reikalauti negalima.

Or. de

Pagrindimas

Indėlių garantijų sistemos turėtų galėti spręsti, kaip dažnai rinkti įnašus. Kadangi įnašų 
apskaičiavimo ir rinkimo procedūra yra sudėtinga, pakanka tai daryti kartą per metus. 
Kadangi įnašų apskaičiavimas turi būti tinkamai pagrįstas, tai apskaičiuojama daugiausiai 
remiantis patvirtinta metinio balanso ataskaita. Tai taip pat priežastis, kodėl įnašai turėtų 
būti renkami kartą per metus.

Pakeitimas 68
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendra su vienu subjektu susijusių 
sistemos indėlių ir investicijų suma 
neviršija 5 % jos turimų finansinių 
išteklių. Įmonės, kurios konsoliduotos 
atskaitomybės, kaip apibrėžta Direktyvoje 
83/349/EEB arba pagal pripažintas 

Išbraukta.
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tarptautines apskaitos taisykles, tikslais 
įtrauktos į tą pačią grupę, apskaičiuojant 
šią ribą laikomos vienu subjektu.

Or. en

Pagrindimas

Dėl 5 % ribų mažose ir vidutinio dydžio valstybėse narėse gali kilti tam tikrų problemų. 
Kitos ribos, taikomos su sistema susijusioms nedidele rizika pasižyminčioms investicijomis, 
turėtų užtikrinti stabilią apsaugą.

Pakeitimas 69
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendra su vienu subjektu susijusių 
sistemos indėlių ir investicijų suma 
neviršija 5 % jos turimų finansinių išteklių. 
Įmonės, kurios konsoliduotos 
atskaitomybės, kaip apibrėžta Direktyvoje 
83/349/EEB arba pagal pripažintas 
tarptautines apskaitos taisykles, tikslais 
įtrauktos į tą pačią grupę, apskaičiuojant 
šią ribą laikomos vienu subjektu.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 70
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jie taip pat gali būti naudojami
indėlių perkėlimui į kitą finansų įstaigą 
finansuoti, jei indėlių garantijų sistemos 
patirtos išlaidos neviršija garantuojamų 
indėlių sumos susijusioje kredito įstaigoje.
Tokiu atveju indėlių garantijų sistema per 
vieną mėnesį nuo indėlių perkėlimo 
pateikia Europos bankininkystės institucijai 
ataskaitą, įrodančią, kad pirmiau minėta 
riba nebuvo viršyta.

Tačiau valstybės narės gali nuspręsti juos 
panaudoti indėlių perkėlimui į kitą finansų 
įstaigą finansuoti, jei indėlių garantijų 
sistemos patirtos išlaidos neviršija 
garantuojamų indėlių sumos susijusioje 
kredito įstaigoje. Tokiu atveju indėlių 
garantijų sistema per vieną mėnesį nuo 
indėlių perkėlimo pateikia Europos 
bankininkystės institucijai ataskaitą, 
įrodančią, kad pirmiau minėta riba nebuvo 
viršyta.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siūlomas straipsnis iš esmės nepakeičiamas. Pakeitimu tekstas 
patikslinamas ir priderinamas prie tolesnės pastraipos, kurioje taip pat kalbama apie 
indėlių garantijų sistemų lėšų naudojimą.

Pakeitimas 71
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atskirais atvejais gavus kompetentingų 
institucijų leidimą remiantis pagrįstu 
susijusios indėlių garantijų sistemos 
prašymu, gali būti nustatyta a punkte 
nurodyta procentinė dalis, neviršijanti 
0,5 %, jei užtikrinama, kad garantijų 
sistemos vykdo tinkamą savo narių rizikos 
situacijos stebėseną ir turi galimybę 
taikyti atitinkamas poveikio priemones.

Or. de
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Pagrindimas

Siūloma riba turėtų būti sumažinta, jei užtikrinama,  kad garantijų sistemos vykdo savo 
narių rizikos situacijos stebėseną ir turi galimybę taikyti atitinkamas poveikio priemones 
bei disponuoja tinkamais alternatyviais finansavimo šaltiniais, kuriuos naudojant galima 
gauti skubų finansavimą, jei tai būtina siekiant patenkinti joms pateiktus reikalavimus 
(įskaitant kompensacijų išmokėjimą, jei nebuvo galima išvengti banko bankroto).

Pakeitimas 72
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 9 straipsnyje nurodyti įnašai į indėlių 
garantijų sistemas nustatomi kiekvienam 
nariui remiantis jo patiriamos rizikos 
laipsniu. Kredito įstaigos moka ne mažiau 
kaip 75 % ir ne daugiau kaip 200 % sumos, 
kurią turėtų įnešti vidutinės rizikos bankas. 
Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 
straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų sistemų 
nariai moka mažesnius įnašus į indėlių 
garantijų sistemas, bet ne mažesnius kaip 
37,5 % sumos, kurią turėtų įnešti vidutinės 
rizikos bankas.

1. 9 straipsnyje nurodyti įnašai į indėlių 
garantijų sistemas nustatomi kiekvienam 
nariui remiantis jo patiriamos rizikos 
laipsniu. Kredito įstaigos moka ne mažiau 
kaip 75 % ir ne daugiau kaip 200 % sumos, 
kurią turėtų įnešti vidutinės rizikos bankas. 
Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 
straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų sistemų 
nariai moka mažesnius įnašus į indėlių 
garantijų sistemas, bet ne mažesnius kaip 
37,5 % sumos, kurią turėtų įnešti vidutinės 
rizikos bankas. Nustatant įnašus ir tikslinį 
lygį, statybos draugijų indėliams taikoma 
20 % norma.

Or. de

Pakeitimas 73
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalis netaikoma 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms indėlių garantijų sistemoms.

3. 2 dalis netaikoma 1 straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms indėlių garantijų sistemoms ir 
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statybos draugijoms.

Or. de

Pakeitimas 74
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija esamiems indėlininkams 
pateikiama jų sąskaitų išrašuose. Šią 
informaciją sudaro patvirtinimas, kad 
indėliai yra tinkami pagal 2 straipsnio 1 
dalį ir 4 straipsnį. Be to, pateikiama 
nuoroda į informacijos dokumentą III 
priede ir kur jį galima gauti. Taip pat gali 
būti nurodyta atsakingos indėlių garantijų 
sistemos svetainė.

3. Informacija esamiems indėlininkams 
pateikiama jų sąskaitų išrašuose, 
informaciniame lape atidarant sąskaitą ir 
laiške, kuris siunčiamas paštu mažiausiai 
vieną kartą per metus. Šią informaciją 
sudaro patvirtinimas, kad indėliai yra 
tinkami pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 
straipsnį. Be to, pateikiama nuoroda į 
informacijos dokumentą III priede ir kur jį 
galima gauti. Taip pat gali būti nurodyta 
atsakingos indėlių garantijų sistemos 
svetainė.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma bankų pereina prie internetinės bankininkystės ir nustoja naudoti popierinius 
išrašus, o tai reiškia, kad atsižvelgiant į  esamas nuostatas indėlininkai gali ir nežinoti, 
kokia yra jų indėlių garantijų sistema. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad vartotojai būtų 
reguliariai informuojami apie jų apsaugos lygį ir teises.

Pakeitimas 75
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei kredito įstaigos susijungia, jų 
indėlininkai informuojami apie 

6. Jei kredito įstaigos susijungia, jų 
indėlininkai informuojami apie 
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susijungimą ne vėliau kaip vieną mėnesį 
prieš jam įgaunant teisinę galią. 
Indėlininkai informuojami, kad įsigaliojus 
susijungimui visi jų indėliai, laikomi 
kiekviename iš susijungusių bankų, po 
susijungimo bus sudėti siekiant nustatyti 
kompensaciją už juos pagal indėlių 
garantijų sistemą.

susijungimą ne vėliau kaip vieną mėnesį 
prieš jam įgaunant teisinę galią. 
Indėlininkai informuojami, kad įsigaliojus 
susijungimui visi jų indėliai, laikomi 
kiekviename iš susijungusių bankų, po 
susijungimo bus sudėti siekiant nustatyti 
kompensaciją už juos pagal indėlių 
garantijų sistemą. Indėlininkams 
suteikiamas trijų mėnesių laikotarpis nuo 
informavimo apie susijungimą dienos 
pasirinkti kitą banką ir taip užsitikrinti 
kiekvienos banko sąskaitos apsaugą, 
numatytą 5 straipsnio 1 dalyje. Per trijų 
mėnesių laikotarpį, jei viršijama 5 
straipsnio 1 dalyje numatyta suma, 
indėliai apsaugomi suma, kuri susidaro 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytą sumą 
padauginus iš sujungtų sąskaitų 
skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vartotojams suteikiamas laikas, būtinas naujai banko sąskaitai atsidaryti 
ir priimti sprendimą turint informaciją, taip pat užtikrinama  vartotojų apsauga 
susijungimo, kurio galbūt jie nepageidavo ar apie kurį ne iš karto sužinojo, atveju.

Pakeitimas 76
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei indėlininkas naudojasi internetine 
bankininkyste, informacija, kurią 
reikalaujama atskleisti pagal šią direktyvą, 
perduodama elektroniniu būdu taip, kad ji 
patrauktų indėlininko dėmesį.

7. Jei indėlininkas naudojasi internetine 
bankininkyste, informacija, kurią 
reikalaujama atskleisti pagal šią direktyvą, 
perduodama elektroniniu būdu taip, kad ji 
patrauktų indėlininko dėmesį, ar 
popieriuje, jei indėlininkas taip 
pageidauja.

Or. en
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Pakeitimas 77
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia išmokamo indėlio suma yra 
100 000 EUR vienam bankui. Tai reiškia, 
kad visi indėliai tame pačiame banke yra 
sudedami, siekiant nustatyti kompensacijos 
lygį. Jeigu, pavyzdžiui, indėlininkas turi 
taupomąją sąskaitą, kurioje yra 
90 000 EUR, ir einamąją sąskaitą, kurioje 
yra 20 000 EUR, jam arba jai bus grąžinta 
tik 100 000 EUR.

Didžiausia išmokamo indėlio suma yra 
150 000 EUR vienam bankui. Tai reiškia, 
kad visi indėliai tame pačiame banke yra 
sudedami, siekiant nustatyti kompensacijos 
lygį. Jeigu, pavyzdžiui, indėlininkas turi 
taupomąją sąskaitą, kurioje yra 
120 000 EUR, ir einamąją sąskaitą, kurioje 
yra 40 000 EUR, jam arba jai bus grąžinta 
tik 150 000 EUR.

Or. en

Pakeitimas 78
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[Tik kur taikoma]: Šis metodas taip pat bus 
taikomas, jei bankas vykdo veiklą
skirtingais pavadinimais. [įrašyti kredito 
įstaigos, kurioje yra sąskaita, pavadinimą] 
taip pat prekiauja [įrašyti visus kitus tos 
pačios kredito įstaigos prekių ženklus] 
pavadinimu(-ais). Tai reiškia, kad 
kompensacija už visus indėlius su vienu ar 
daugiau iš šių prekių ženklų sudaro iki
100 000 EUR.

[Tik kur taikoma]: Šis metodas taip pat bus 
taikomas, jei bankas paslaugas savo 
klientams teikia pasivadinęs skirtingais 
pavadinimais. [įrašyti kredito įstaigos, 
kurioje yra sąskaita, pavadinimą] taip pat 
prekiauja [įrašyti visus kitus tos pačios 
kredito įstaigos prekių ženklus] 
pavadinimu(-ais). Tai reiškia, kad 
kompensacija už visus indėlius su vienu ar 
daugiau iš šių prekių ženklų kiekvienu 
atveju sudaro iki 150 000 EUR.

Or. en
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Pakeitimas 79
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrų sąskaitų atveju 100 000 EUR riba 
taikoma kiekvienam indėlininkui.

Bendrų sąskaitų atveju 150 000 EUR riba 
taikoma kiekvienam indėlininkui.

Or. en

Pakeitimas 80
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[Tik kur taikoma]: Tačiau indėliai, esantys 
sąskaitoje, kuria naudotis teisę turi vienas 
ar keli asmenys, kurie yra ūkinių bendrijų, 
asociacijų ar panašaus pobūdžio juridinio 
asmens teisių neturinčių struktūrų nariai, 
sudedami ir skaičiuojant 100 000 EUR ribą 
laikomi vieno indėlininko įneštu indėliu.]

[Tik kur taikoma]: Tačiau indėliai, esantys 
sąskaitoje, kuria naudotis teisę turi vienas 
ar keli asmenys, kurie yra ūkinių bendrijų, 
asociacijų ar panašaus pobūdžio juridinio 
asmens teisių neturinčių struktūrų nariai, 
sudedami ir skaičiuojant 150 000 EUR ribą 
laikomi vieno indėlininko įneštu indėliu.]

Or. en

Pakeitimas 81
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakinga indėlių garantijų sistema yra 
[įrašyti pavadinimą ir adresą, telefoną, el. 
pašto adresą ir svetainę]. Ji taip pat grąžins 
Jūsų indėlius (iki 100 000 EUR) ne vėliau 
kaip per šešias savaites, o nuo 2013 m. 

Atsakinga indėlių garantijų sistema yra 
[įrašyti pavadinimą ir adresą, telefoną, el. 
pašto adresą ir svetainę]. Ji taip pat grąžins 
Jūsų indėlius (iki 150 000 EUR) ne vėliau 
kaip per šešias savaites, o nuo 2013 m. 
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gruodžio 31 d. – per vieną savaitę. gruodžio 31 d. – per vieną savaitę.

Or. en

Pakeitimas 82
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[Tik kur taikoma]: Jūsų indėlį garantuoja 
institucinė garantijų sistema, [pripažinta / 
nepripažinta] kaip indėlių garantijų 
sistema. Tai reiškia, kad visi bankai, kurie 
yra šios sistemos nariai, remia vienas kitą, 
kad išvengtų banko žlugimo. Tačiau jei vis 
dėlto bankas žlugtų, iki 100 000 EUR Jūsų 
indėlio sumos būtų grąžinta.

[Tik kur taikoma]: Jūsų indėlį garantuoja 
institucinė garantijų sistema, [pripažinta / 
nepripažinta] kaip indėlių garantijų 
sistema. Tai reiškia, kad visi bankai, kurie 
yra šios sistemos nariai, remia vienas kitą, 
kad išvengtų banko žlugimo. Tačiau jei vis 
dėlto bankas žlugtų, iki 150 000 EUR Jūsų 
indėlio sumos būtų grąžinta.

Or. en


