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Grozījums Nr. 35
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Noguldījumu garantiju sistēmām 
papildus zaudējumu atlīdzināšanai būtu 
jāveic arī vairāki citi uzdevumi, nosakot, 
ka iesaistītajām iestādēm obligāti jāsniedz 
papildu informācija un, pamatojoties uz 
šo informāciju, jāizveido agrās 
brīdināšanas mehānismi. Tādējādi 
iespējams savlaicīgi pielāgot uz risku 
balstītās iemaksas vai ierosināt 
aizsargpasākumus, lai novērstu 
paredzamus riskus. Draudošas 
nelīdzsvarotības gadījumā noguldījumu 
garantiju sistēmu operatoriem būtu jāveic 
aizsardzības pasākumi vai, izmantojot to 
rīcībā esošos resursus, jāiesaistās 
problemātisku kredītiestāžu strukturētā 
likvidācijas procesā, lai novērstu 
noguldītājiem izmaksājamo kompensāciju 
radītos zaudējumus un citas negatīvās 
sekas, ko izraisa kredītiestādes 
maksātnespēja.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Iemaksās, ko veic noguldījumu 
garantiju sistēmās, jāņem vērā tas, cik 
lielam riskam ir pakļauti tās dalībnieki. 
Tas ļautu atspoguļot atsevišķu banku riska 

(24) Dalībvalstu tiek mudinātas paredzēt 
iemaksas noguldījumu garantiju sistēmās,
atspoguļojot atsevišķu banku riska profilu, 
nodrošinot iemaksu taisnīgu 
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profilu un līdz ar to taisnīgi aprēķināt 
iemaksas, kā arī radītu stimulu darboties 
atbilstoši mazāk riskantam 
uzņēmējdarbības modelim. Izstrādājot 
pamatrādītāju kopumu, kas ir obligāts 
visām dalībvalstīm, un neobligātu 
papildrādītāju kopumu, tiktu nodrošināta 
pakāpeniska saskaņošana.

aprēķināšanu un paredzot stimulu 
darboties atbilstoši mazāk riskantam 
uzņēmējdarbības modelim.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Iemaksās, ko veic noguldījumu 
garantiju sistēmās, jāņem vērā tas, cik 
lielam riskam ir pakļauti tās dalībnieki. Tas 
ļautu atspoguļot atsevišķu banku riska 
profilu un līdz ar to taisnīgi aprēķināt 
iemaksas, kā arī radītu stimulu darboties 
atbilstoši mazāk riskantam 
uzņēmējdarbības modelim. Izstrādājot 
pamatrādītāju kopumu, kas ir obligāts 
visām dalībvalstīm, un neobligātu 
papildrādītāju kopumu, tiktu nodrošināta 
pakāpeniska saskaņošana.

(24) Iemaksās, ko veic noguldījumu 
garantiju sistēmās, jāņem vērā tas, cik 
lielam riskam ir pakļauti tās dalībnieki. Tas 
ļautu atspoguļot atsevišķu banku riska 
profilu un līdz ar to taisnīgi aprēķināt 
iemaksas, kā arī radītu stimulu darboties 
atbilstoši mazāk riskantam 
uzņēmējdarbības modelim. Izstrādājot 
pamatrādītāju kopumu, kas ir obligāts 
visām dalībvalstīm, un neobligātu 
papildrādītāju kopumu, tiktu nodrošināta 
pakāpeniska saskaņošana. Attiecībā uz 
likumā īpaši regulētām kreditēšanas 
nozarēm ar sevišķi mazu risku, piemēram, 
hipotekārā kredīta iestādēm, būtu 
jāparedz atbilstoši izņēmuma noteikumi.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums



AM\861427LV.doc 5/26 PE460.943v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Izmaksas periods — maksimāli sešas 
nedēļas no 2010. gada 31. decembra —  ir 
pretrunā nepieciešamībai saglabāt 
noguldītāju uzticību un neatbilst viņu 
vajadzībām. Tāpēc izmaksas termiņš būtu 
jāsamazina līdz vienai nedēļai.

(26) Izmaksas periods — maksimāli sešas 
nedēļas no 2010. gada 31. decembra —  ir 
pretrunā nepieciešamībai saglabāt 
noguldītāju uzticību un neatbilst viņu 
vajadzībām. Tāpēc izmaksas termiņš būtu 
jāsamazina līdz piecām darbadienām.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Uzraudzības iestādēm būtu attiecībā 
uz ikvienu kredītiestādi, kura paredzējusi 
iesaistīties noguldījumu garantiju sistēmā, 
jāpiemēro stingra licencēšanas procedūra.

Or. en

Pamatojums

Noguldījumu garantiju sistēma var radīt morālu briesmu problēmas. Ikvienas kredītiestādes, 
kura izmanto noguldījumu garantiju sistēmu, uzņēmējdarbības plāna novērtēšanai ir 
nepieciešama stingra licencēšanas procedūra. Licencēšanas piešķiršanai jāizvirza atbilstoši 
noteikumi.

Grozījums Nr. 40
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „noguldījums” ir jebkāds kredīta a) „noguldījums” ir jebkāds kredīta 
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atlikums, ko veido kontā atlikušie līdzekļi 
vai īslaicīgas situācijas, kuras rada parasti 
banku darījumi, un ko kredītiestādei ir 
jāatmaksā saskaņā ar normatīvajos aktos un 
līgumos paredzētajiem nosacījumiem.

atlikums, ko veido kontā atlikušie līdzekļi 
vai īslaicīgas situācijas, kuras rada parasti 
banku darījumi, un ko kredītiestādei ir 
jāatmaksā saskaņā ar normatīvajos aktos un 
līgumos paredzētajiem nosacījumiem, kā 
arī prasījumi, kurus kredītiestāde 
apstiprinājusi, izdodot  dokumentu.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 3. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tā pastāvēšanu var pierādīt tikai ar 
sertifikātu, kas nav konta izraksts;

tā pastāvēšanu var pierādīt tikai ar 
sertifikātu, kas nav konta izraksts, izņemot 
krājgrāmatiņas;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums sniedz iespēju direktīvas darbības jomā iekļaut tradicionālos noguldījumu 
instrumentus, piemēram, krājgrāmatiņas. Šādus depozītus izmanto noguldījumu kontu 
aizvietošanai, un tie ir populāri patērētāju vidū daudzās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 42
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) „mērķapjoms” ir 1,5 % no atbilstīgajiem
noguldījumiem, par kuru segumu ir 
atbildīga noguldījumu garantiju sistēma;

h) „mērķapjoms” ir 1,0 % no segtajiem
noguldījumiem, par kuriem ir atbildīga 
noguldījumu garantiju sistēma;
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Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz patērētāju aizsardzību un to izmaksu ierobežošanu, kuras pāries no finanšu 
iestādes uz patērētājiem, mērķapjoms ir jāaprēķina, pamatojoties uz faktisko noguldījumu 
apjomu (segtajiem noguldījumiem), nevis hipotētiski atbilstīgajiem noguldījumiem.
Mērķapjoms 1,0 % apmērā no segtajiem noguldījumiem sistēmām nodrošina pietiekamas 
finansu rezerves.

Grozījums Nr. 43
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) „mērķapjoms” ir 1,5 % no atbilstīgajiem 
noguldījumiem, par kuru segumu ir 
atbildīga noguldījumu garantiju sistēma;

h) „mērķapjoms” ir 1,5 % no atbilstīgajiem 
noguldījumiem, par kuru segumu ir 
atbildīga noguldījumu garantiju sistēma;
no mērķapjoma jāatskaita tādi finanšu 
līdzekļi, kurus kredītiestādes, balstoties uz 
likumā paredzētiem noteikumiem, veido 
pašas, lai nodrošinātu likviditāti un 
novērstu bankas maksātnespēju;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) „mērķapjoms” ir 1,5 % no atbilstīgajiem 
noguldījumiem, par kuru segumu ir 
atbildīga noguldījumu garantiju sistēma;

h) „mērķapjoms” ir dalībvalsts noteiktais 
apjoms, apsverot banku nozares struktūru 
un riska līmeni šajā dalībvalstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neviena kredītiestāde nedrīkst pieņemt 
noguldījumus, ja tā nav šādas sistēmas 
dalībniece.

Neviena kredītiestāde nedrīkst pieņemt 
noguldījumus, ja tā nav šādas sistēmas 
dalībniece un ja tā nepilda uzraudzības 
iestāžu noteiktās prasības. Uzraudzības 
iestādēm ir vajadzīga stingra licencēšanas 
procedūra, lai varētu novērtēt ikvienas 
kredītiestādes, kura izmanto noguldījumu 
garantiju sistēmu, uzņēmējdarbības plāna 
pareizību.

Or. en

Pamatojums

Ir pieredzēti vairāki gadījumi, kad kredītiestādes uzņemas ārkārtīga augsta līmeņa risku un 
tāpēc spēj piedāvāt augstus procentus par noguldījumiem. Kredītiestādes var piesaistīt 
patērētājus tikai tādēļ, ka pastāv noguldījumu garantiju sistēmu aizsardzība. Tāpēc ir 
vajadzīgs, lai ikvienas kredītiestādes, kura izmanto noguldījumu garantiju sistēmu, 
uzņēmējdarbības plāna pamatotības  novērtēšanai vismaz būtu stingra licencēšanas 
procedūra. Licencēšanas piešķiršanai jāizvirza atbilstoši noteikumi.

Grozījums Nr. 46
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādas pārbaudes tiek veiktas vismaz reizi 
trijos gados vai atkarībā no apstākļiem.
Pirmo pārbaudi veiks līdz 2013. gada 
31. decembrim.

Šādas pārbaudes tiek veiktas vismaz ik 
gadu vai biežāk, vai arī atkarībā no 
apstākļiem. Pirmo pārbaudi veiks līdz 
2013. gada 31. decembrim.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) iestāžu noguldījumus; j) valsts un centrālo pārvaldes iestāžu, kā 
arī reģionālo un vietējo reģionālo 
apvienību noguldījumus;

Or. de

Grozījums Nr. 48
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka uz vietējo 
reģionālo apvienību noguldījumiem 
neattiecina 4. panta 1. punkta 
j) apakšpunktu, ja noguldījuma 
zaudējuma gadījumā tiktu ietekmēta 
vietējo administratīvo darbību 
saglabāšana.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka katra 
noguldītāja noguldījumu kopapjoma 
segums ir EUR  100 000, ja noguldījumi 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka katra 
noguldītāja noguldījumu kopapjoma 
segums ir EUR  150 000, ja noguldījumi 
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nav pieejami. nav pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm, kas nav eirozonā, tiks 
nodrošināta ekvivalenta aizsardzībai 
paredzēta summa to attiecīgajā valūtā, 
noapaļojot to līdz atbilstošākajai summai 
tūkstošos.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīs, kas nav eirozonā, nav noteiktības attiecībā uz paredzēto aizsardzības līmeni, kas 
patērētājiem minētajās dalībvalstīs rada nelabvēlīgāku situāciju. Ar šo paredzēto summu tiks 
arī nodrošināts, ka arī valūtas svārstības neobjektīvi neietekmēs patērētāju aizsardzības 
līmeni.

Grozījums Nr. 51
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka noguldījumu 
garantiju sistēmas nenovirzās no seguma 
līmeņa, kas minēts 1. punktā. Tomēr
dalībvalstis var nolemt, ka šādi 
noguldījumi tiek segti, ar nosacījumu, ka 
uz izmaksām par šādiem atmaksājumiem 
neattiecas 9., 10. un 11. pants:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka noguldījumu 
garantiju sistēmas īsteno 1. punktā
noteiktās likumiskās tiesības. Dalībvalstis
nodrošina arī turpmāk minēto 
noguldījumu aizsardzību pilnā apmērā:
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Or. en

Grozījums Nr. 52
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka noguldījumu 
garantiju sistēmas nenovirzās no seguma 
līmeņa, kas minēts 1. punktā. Tomēr
dalībvalstis var nolemt, ka šādi
noguldījumi tiek segti, ar nosacījumu, ka 
uz izmaksām par šādiem atmaksājumiem 
neattiecas 9., 10. un 11. pants:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka noguldījumu 
garantiju sistēmas nenovirzās no seguma 
līmeņa, kas minēts 1. punktā. Dalībvalstis
turklāt nodrošina, ka turpmāk minētie
noguldījumi tiek aizsargāti pilnā apmērā:

Or. de

Grozījums Nr. 53
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noguldījumi no darījumiem ar 
nekustamo īpašumu, kas paredzēts 
dzīvošanai, līdz 12 mēnešiem pēc tam, kad 
summa ir kreditēta;

a) noguldījumi no darījumiem ar 
nekustamo īpašumu, kas paredzēts 
dzīvošanai, līdz 3 mēnešiem pēc tam, kad 
summa ir kreditēta, vai ilgāk, kas ir 
dalībvalstu ziņā, bet maksimāli līdz 
12 mēnešiem;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noguldījumi no darījumiem ar 
nekustamo īpašumu, kas paredzēts 
dzīvošanai, līdz 12 mēnešiem pēc tam, kad 
summa ir kreditēta;

(Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 55
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noguldījumi, kas atbilst valsts tiesību 
aktos definētiem sociāliem apsvērumiem 
un ir saistīti ar konkrētiem dzīves 
gadījumiem, piemēram, noguldītāja
laulības, šķiršanās, invaliditāte vai nāve. 
Segums nav ilgāks par 12 mēnešiem pēc
šāda gadījuma.

b) noguldījumi, kas paredzēti valsts tiesību 
aktos noteiktu sociālu uzdevumu izpildei 
un saistīti ar konkrētiem notikumiem,
piemērām, laulībām, laulības šķiršanu, 
pensionēšanos un atlaišanu no darba, 
darbnespēju vai noguldītāja nāvi, līdz 12 
mēnešiem pēc tam, kad summa ir 
kreditēta;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noguldījumi, kas atbilst valsts tiesību 
aktos definētiem sociāliem apsvērumiem 
un ir saistīti ar konkrētiem dzīves 
gadījumiem, piemēram, noguldītāja 
laulības, šķiršanās, invaliditāte vai nāve.
Segums nav ilgāks par 12 mēnešiem pēc 

b) noguldījumi, kas atbilst valsts tiesību 
aktos definētiem sociāliem apsvērumiem 
un ir saistīti ar konkrētiem dzīves 
gadījumiem, piemēram, noguldītāja 
laulības, šķiršanās, invaliditāte vai nāve.
Segums aptver 3 mēnešus pēc šāda 
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šāda gadījuma. gadījuma, vai ilgāk, kas ir dalībvalstu 
ziņā, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) noguldījumi, kas paredzēti valstu 
tiesību aktos noteiktu uzdevumu izpildei 
un vajadzīgi, lai izmaksātu 
apdrošināšanas summas vai 
kompensācijas, līdz 12 mēnešiem pēc tam, 
kad summa ir kreditēta;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) noguldījumi, kas atbilst valsts tiesību 
aktos noteiktajiem mērķiem un ir saistīti 
ar apdrošināšanas maksājumiem un 
kompensācijām, līdz 12 mēnešiem pēc 
tam, kad summa ir kreditēta.

Or. de
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Grozījums Nr. 59
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Noguldījumus izmaksā valūtā, kurā tika 
uzturēts konts. Ja  1. punktā minētās euro 
izteiktās summas konvertē citas  valsts 
valūtā, summas, ko faktiski izmaksā 
noguldītājiem, ir līdzvērtīgas šajā direktīvā 
noteiktajām summām.

4. Noguldījumus izmaksā tās dalībvalsts
valūtā, kurā tika uzturēts konts. Ja  1. 
punktā minētās euro izteiktās summas 
konvertē citas  valsts valūtā, summas, ko 
faktiski izmaksā noguldītājiem, ir 
līdzvērtīgas šajā direktīvā noteiktajām 
summām.

Or. en

Pamatojums

Noteikums par to, ka depozīti jāizmaksā valūtā, kura tika uzturēts konts, ir nepraktisks un var 
radīt ilgākus izmaksāšanas periodus. No noguldījumu garantiju shēmas noguldījumus 
izmaksā tās dalībvalsts valūtā, kurā tika uzturēts konts.

Grozījums Nr. 60
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis drīkst noapaļot konvertācijas 
rezultātā iegūtās summas ar nosacījumu, ka 
šāda noapaļošana nepārsniedz EUR 2 500.

Dalībvalstis drīkst noapaļot konvertācijas 
rezultātā iegūtās summas ar nosacījumu, ka 
šāda noapaļošana nepārsniedz EUR 5 000.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija regulāri vismaz reizi piecos 
gados pārskata 1. punktā minēto summu. 
Vajadzības gadījumā Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
priekšlikumu par direktīvas izstrādi, lai 
pielāgotu 1. punktā minēto summu, jo īpaši 
ņemot vērā banku nozares attīstību un 
Savienības  saimniecisko un monetāro 
stāvokli. Pirmo pārbaudi neveic pirms 
2015. gada 31. decembra  ja vien nav 
neparedzētu notikumu, tā jāveic agrāk.

6. Komisija regulāri vismaz reizi piecos 
gados pārskata 1. punktā minēto summu.
Vajadzības gadījumā Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
priekšlikumu par direktīvas izstrādi, lai 
pielāgotu 1. punktā minēto summu, jo īpaši 
ņemot vērā banku nozares attīstību un 
Savienības  saimniecisko un monetāro 
stāvokli, jo īpaši valūtas svārstības. Pirmo 
pārbaudi neveic pirms 2015. gada 
31. decembra  ja vien nav neparedzētu 
notikumu, tā jāveic agrāk.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dalībvalstis var nolemt, ka 
noguldījumi netiek uzkrāti vienā un tajā 
pašā kredītiestādē, ja valsts tiesību akti 
kredītiestādēm ļauj darboties ar dažādiem 
komercnosaukumiem. Noguldījumi tiks 
uzkrāti kredītiestādē. Ja kopējais 
noguldījumu kopapjoms pārsniedz 
5. panta 1. punktā noteikto seguma līmeni 
vienam noguldītājam, attiecīgi
palielināsies 9. un 11. pantā paredzētās 
iemaksas.

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs banku iestāde var darboties ar vairākiem komercnosaukumiem, 
izmantojot vienu regulatora atļauju. Ņemot vērā to, ka patērētājiem ir ārkārtīgi sarežģīti 
saprast bankas korporatīvo struktūru, izmaksas saņemt tiesīgajiem noguldītājiem tās būtu 
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drīzāk jāsaņem no komercnosaukuma turētāja nevis no finanšu iestādes īpašnieka.

Grozījums Nr. 63
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nepieejamus noguldījumus noguldījumu 
garantiju sistēmas spēj izmaksāt 7  dienās
pēc dienas, kad kompetentās iestādes veic 
2. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) punktā 
minēto konstatāciju vai tiesu iestāde 
pieņem 2. panta 1. punkta e) apakšpunkta 
ii) punktā minēto lēmumu.

Nepieejamus noguldījumus noguldījumu 
garantiju sistēmas spēj izmaksāt piecās 
darbdienās pēc dienas, kad kompetentās 
iestādes veic 2. panta 1. punkta e) 
apakšpunkta i) punktā minēto konstatāciju 
vai tiesu iestāde pieņem 2. panta 1. punkta 
e) apakšpunkta ii) punktā minēto lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2013. gada 1. janvāra 1. punktā 
minētais atmaksāšanas periods ir septiņas 
darbdienas.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var nolemt, ka līdz 2015. gada 
31. decembrim izmaksas termiņš ir desmit 
darbdienas, ja kompetentā uzraudzības 
iestāde rūpīgas pārbaudes gaitā konstatē, 
ka noguldījumu garantiju sistēmas vēl 
nespēj nodrošināt piecu dienu izmaksas 
termiņu.

Or. en

Pamatojums

Ātra izmaksāšana ir svarīga, lai panāktu noguldītāju uzticēšanos sistēmai. Tomēr, lai 
nodrošinātu uzticēšanos, ir svarīgi, ka dalībvalsts var pildīt apsolīto izmaksāšanas laiku, ja 
banka to nedara.

Grozījums Nr. 66
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis nolēmušas līdz 2015. gada 
31. decembrim piemērot pagarinātu 
izmaksas termiņu — desmit darbadienas 
—, noguldītājam pēc pieprasījuma 
iesniegšanas noguldījumu garantiju 
sistēmā piecu darbadienu laikā ir 
garantēts likumiskais kredīta atlikums līdz 
EUR 5 000 apmērā.

Or. en

Pamatojums

Ātra izmaksāšana ir svarīga, lai panāktu noguldītāju uzticēšanos sistēmai. Ja dalībvalstī 
pieņemts ilgāks laika ierobežojums attiecībā uz izmaksāšanu, noguldītājam būtu jāparedz 
tiesības saņemt izmaksu līdz EUR 5000 piecu darbdienu laikā.
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Grozījums Nr. 67
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noguldījumu garantiju sistēmas pieejamos 
finanšu līdzekļus nodrošina ar regulārām 
dalībnieku iemaksām, ko veic katru gadu 
30. jūnijā un 30. decembrī. Tas neizslēdz 
papildu finansējumu no citiem avotiem. 
Nedrīkst pieprasīt vienreizēju dalības 
maksu.

Noguldījumu garantiju sistēmas pieejamos 
finanšu līdzekļus nodrošina vismaz reizi 
gadā iekasējot no dalībniekiem iemaksu.
Tas neizslēdz papildu finansējumu no 
citiem avotiem. Nedrīkst pieprasīt 
vienreizēju dalības maksu.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz noguldījumu garantiju sistēmām jautājums par to, cik regulāri no dalībniekiem 
tiek iekasētas iemaksas, būtu jāatstāj šo sistēmu pārvaldītāju ziņā. Tā kā iemaksu 
aprēķināšanas procedūra un to iekasēšana ir prasa daudz līdzekļu, ir pilnīgi pietiekami, lai to 
veiktu reizi gadā. Tā kā iemaksu aprēķināšanai jābūt pamatotai, to galvenokārt veic, 
balstoties uz pārbaudītu gada bilanci. Arī šīs apstāklis apstiprina, ka labāk ir iemaksas 
iekasēt reizi gadā.

Grozījums Nr. 68
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sistēmas noguldījumu un ieguldījumu 
kopapjoms, kas attiecas uz vienu 
struktūru, nedrīkst pārsniegt 5 % no šīs 
noguldījumu garantiju sistēmas 
pieejamiem finanšu līdzekļiem. Lai 
aprēķinātu šo limitu, sabiedrības, kas 
konsolidēto pārskatu dēļ ir iekļautas vienā 
grupā saskaņā ar Direktīvu 83/349/EEK 

svītrots
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vai atzītiem starptautiskiem 
grāmatvedības noteikumiem, uzskata par 
vienotu struktūru.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojums nepārsniegt 5 % varētu izraisīt dažas problēmas mazās un vidēji lielas 
dalībvalstīs. Citiem ierobežojumiem attiecībā uz sistēmu noguldījumiem ar nelielu risku būtu 
jānodrošina stabila aizsardzība.

Grozījums Nr. 69
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Sistēmas noguldījumu un ieguldījumu 
kopapjoms, kas attiecas uz vienu struktūru, 
nedrīkst pārsniegt 5 % no šīs noguldījumu 
garantiju sistēmas pieejamiem finanšu 
līdzekļiem. Lai aprēķinātu šo limitu, 
sabiedrības, kas konsolidēto pārskatu dēļ ir 
iekļautas vienā grupā saskaņā ar 
Direktīvu 83/349/EEK vai atzītiem 
starptautiskiem grāmatvedības 
noteikumiem, uzskata par vienotu 
struktūru.

(Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)

Or. de

Pamatojums

(Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 70
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr minētos līdzekļus var izmantot arī, 
lai finansētu noguldījumu pārvedumu uz 
citu kredītiestādi, ar nosacījumu, ka 
noguldījumu garantiju sistēmas izdevumi 
nepārsniedz segto noguldījumu apjomu 
attiecīgajā kredītiestādē. Šajā gadījumā 
noguldījumu garantiju sistēma viena 
mēneša laikā pēc noguldījumu pārveduma 
iesniedz Eiropas Banku iestādei ziņojumu, 
ar kuru apstiprina, ka iepriekš minētais 
limits nav pārsniegts.

Tomēr dalībvalstis var nolemt minētos 
līdzekļus izmantot arī, lai finansētu 
noguldījumu pārvedumu uz citu 
kredītiestādi, ar nosacījumu, ka 
noguldījumu garantiju sistēmas izdevumi 
nepārsniedz segto noguldījumu apjomu 
attiecīgajā kredītiestādē. Šajā gadījumā 
noguldījumu garantiju sistēma viena 
mēneša laikā pēc noguldījumu pārveduma 
iesniedz Eiropas Banku iestādei ziņojumu, 
ar kuru apstiprina, ka iepriekš minētais 
limits nav pārsniegts.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais pārveidojums neizmainīs ierosinātā panta jēgu. Tomēr tas padarīs tekstu 
skaidrāku un saskanīgāku ar nākamo daļu, kurā runa arī ir par noguldījumu garantiju 
sistēmu izmantošanu.

Grozījums Nr. 71
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izskatot katru gadījumu atsevišķi un 
saņemot kompetento iestāžu atļauju pēc 
attiecīgās noguldījumu garantijas 
sistēmas pamatota pieprasījuma, 
procentuālā daļa, kas minēta 
a) apakšpunktā, var būt noteikta zem 
0,5 %, ja tiek nodrošināts, ka garantijas 
sistēmas rīcībā ir piemērots mehānisms 
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tās dalībnieku riska situāciju novērošanai, 
kā arī atbilstošas ietekmēšanas iespējas.

Or. de

Pamatojums

Būtu jāpieļauj iespēja, ka ierosinātais ierobežojums netiek sasniegts, ja tiek nodrošināts, ka to 
rīcībā ir atbilstoši ietekmēšanas līdzekļi tās dalībnieku riska situāciju pārraudzībai, kā arī 
pietiekamas alternatīvas finansēšanas iespējas, kas ļauj tām veikt īslaicīgu finansēšanu, ja tas 
nepieciešams pret tām vērstu prasījumu segšanai (tas aptver arī izmaksāšanas, ja 
maksātnespējas novēršana nav bijusi sekmīga).

Grozījums Nr. 72
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas 9. pantā minētās iemaksas, 
ko katrs dalībnieks veic noguldījumu 
garantiju sistēmās, nosaka, pamatojoties uz 
dalībnieka riska līmeni. Kredītiestādes 
nemaksā mazāk par 75 % vai vairāk nekā 
200 % no summas, kas būtu jāmaksā 
bankai ar vidēju riska līmeni. Dalībvalstis 
var nolemt, ka 1. panta 3. un 4. punktā 
minēto sistēmu dalībnieki, veic mazākas 
iemaksas noguldījumu garantiju sistēmās, 
bet ne mazāk par 37,5% no summas, kas 
būtu jāmaksā bankai ar vidēju riska līmeni.

1. Šīs direktīvas 9. pantā minētās iemaksas, 
ko katrs dalībnieks veic noguldījumu 
garantiju sistēmās, nosaka, pamatojoties uz 
dalībnieka riska līmeni. Kredītiestādes 
nemaksā mazāk par 75 % vai vairāk nekā 
200 % no summas, kas būtu jāmaksā 
bankai ar vidēju riska līmeni. Dalībvalstis 
var nolemt, ka 1. panta 3. un 4. punktā 
minēto sistēmu dalībnieki, veic mazākas 
iemaksas noguldījumu garantiju sistēmās, 
bet ne mazāk par 37,5% no summas, kas 
būtu jāmaksā bankai ar vidēju riska līmeni.
Nosakot iemaksu apmēru, ņem vērā 
noguldījumus hipotekārā kredīta iestādēs, 
kā arī mērķapjomu 20  % apmērā.

Or. de
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Grozījums Nr. 73
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkts neattiecas uz 
noguldījumu garantiju sistēmām, kas 
minētas 1. panta 2. punktā.

3. Šā panta 2. punkts neattiecas uz 
noguldījumu garantiju sistēmām, kas 
minētas 1. panta 3. punktā un uz 
hipotekārā kredīta iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 74
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju esošajiem noguldītājiem 
sniedz viņu konta izrakstos. Šajā 
informācijā iekļauj apstiprinājumu, ka 
noguldījumi ir atbilstīgi saskaņā ar 2. panta 
1. punktu un 4. pantu. Turklāt iekļauj 
atsauci uz informācijas lapu III pielikumā, 
un norādi, kur to var atrast. Var norādīt arī 
atbildīgās noguldījumu garantiju sistēmas 
tīmekļa vietni.

3. Informāciju noguldītājiem sniedz viņu 
konta izrakstos, pievienojot informācijas 
lapu, kad konts tiek atvērts un vismaz reizi 
gadā pa pastu nosūtītā vēstulē. Šajā 
informācijā iekļauj apstiprinājumu, ka 
noguldījumi ir atbilstīgi saskaņā ar 2. panta 
1. punktu un 4. pantu. Turklāt iekļauj 
atsauci uz informācijas lapu III pielikumā, 
un norādi, kur to var atrast. Var norādīt arī 
atbildīgās noguldījumu garantiju sistēmas 
tīmekļa vietni.

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļu banku pašreiz pāriet uz tiešsaistes banku pakalpojumiem un pārtrauc izsūtīt 
paziņojumus papīra formātā, kas nozīmē, ka līdz ar to patērētāji varētu nezināt, kāda ir viņu 
noguldījumu garantiju sistēma. Ar šo grozījumu nodrošina, ka patērētājiem regulāri sniedz 
informāciju, kāds ir viņu aizsardzības līmenis un kādas ir viņu tiesības.
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Grozījums Nr. 75
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja kredītiestādes apvienojas, to 
noguldītājus informē par apvienošanos 
vismaz vienu mēnesi pirms apvienošanās 
iegūst juridisku spēku. Noguldītājus 
informē, ka pēc apvienošanās stāšanās 
spēkā visi viņu noguldījumi, kas turēti 
katrā no bankām, kuras apvienojas, pēc šā 
pasākuma tiks apkopoti, lai noteiktu to 
segumu saskaņā ar noguldījumu garantiju 
sistēmu.

6. Ja kredītiestādes apvienojas, to 
noguldītājus informē par apvienošanos 
vismaz vienu mēnesi pirms apvienošanās 
iegūst juridisku spēku. Noguldītājus 
informē, ka pēc apvienošanās stāšanās 
spēkā visi viņu noguldījumi, kas turēti 
katrā no bankām, kuras apvienojas, pēc šā 
pasākuma tiks apkopoti, lai noteiktu to 
segumu saskaņā ar noguldījumu garantiju 
sistēmu. Noguldītājiem tiek dots trīs 
mēnešu termiņš pēc paziņojuma par 
apvienošanos, lai izvēlētos cita 
komercnosaukuma banku, lai 
nodrošinātu, ka viņi ir aizsargāti attiecībā 
uz katru bankas kontu 5. panta 1. punktā 
noteiktajā apmērā. Trīs mēnešu perioda 
laikā, ja 5. panta 1. punktā noteiktā 
summa tiek pārsniegta, aizsardzība tiek 
nodrošināta, reizinot 5. panta 1. punktā 
paredzēto summu ar kontu skaitu, kuri 
apvienoti.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu patērētājiem tiek dots nepieciešamais laiks, lai atvērtu jaunu bankas kontu un 
pieņemtu uz informāciju balstītu lēmumu, bet viņi tomēr būtu vēl arvien aizsargāti konkrētas 
rīcības (apvienošanās) gadījumā, lai gan sākotnēji viņi šādu rīcību varbūt nav vēlējušies vai 
nav par to informēti.

Grozījums Nr. 76
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja noguldītājs izmanto interneta bankas 
pakalpojumus, vajadzīgo informāciju, kas 
jāpaziņo saskaņā ar šo direktīvu, paziņo 
elektroniski tā, lai tas pievērstu noguldītāja 
uzmanību.

7. Ja noguldītājs izmanto interneta bankas 
pakalpojumus, vajadzīgo informāciju, kas 
jāpaziņo saskaņā ar šo direktīvu, paziņo 
elektroniski tā, lai tas pievērstu noguldītāja 
uzmanību, vai arī papīra formā, ja 
noguldītājs to izvēlējies.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālā atmaksājamā summa ir 
EUR 100 000 katrā bankā. Tas nozīmē, ka 
visus noguldījumus vienā un tajā pašā 
bankā summē, lai noteiktu seguma līmeni. 
Ja, piemēram, noguldītāja krājkontā ir 
EUR 90 000 un norēķinu kontā ir 
EUR 20 000, viņam atmaksā tikai 
EUR 100 000.

Maksimālā atmaksājamā summa ir 
EUR 150 000 katrā bankā. Tas nozīmē, ka 
visus noguldījumus vienā un tajā pašā 
bankā summē, lai noteiktu seguma līmeni. 
Ja, piemēram, noguldītāja krājkontā ir 
EUR 120 000 un norēķinu kontā ir 
EUR 40 000, viņam atmaksā tikai 
EUR 150 000.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[Tikai vajadzības gadījumā]. Šo metodi 
izmanto arī tad, ja banka darbojas ar 
vairākiem komercnosaukumiem.
[Kredītiestāde, kas ir konta turētāja] 
darbojas arī ar šādu(-iem) nosaukumu(-

[Tikai vajadzības gadījumā]. Šo metodi 
izmanto arī tad, ja banka ar saviem 
klientiem sadarbojas, izmantojot vairākus 
nosaukumus. [Kredītiestāde, kas ir konta 
turētāja] darbojas arī ar šādu(-iem) 
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iem): [visi citi attiecīgās kredītiestādes 
komercnosaukumi]. Tas nozīmē, ka visi 
noguldījumi, kas pieņemti ar vienu vai 
vairākiem no šiem kredītiestādes 
komercnosaukumiem, kopumā tiek segti 
līdz EUR 100 000.

nosaukumu(-iem): [visi citi attiecīgās 
kredītiestādes komercnosaukumi]. Tas 
nozīmē, ka visi noguldījumi, kas pieņemti 
ar vienu vai vairākiem no šiem 
kredītiestādes komercnosaukumiem,
attiecīgi tiek segti līdz EUR 150 000.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopīgu kontu gadījumā maksimālo summu 
EUR 100 000 piemēro katram 
noguldītājam.

Kopīgu kontu gadījumā maksimālo summu 
EUR 150 000 piemēro katram 
noguldītājam.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[Tikai vajadzības gadījumā]. Tomēr, lai 
aprēķinātu maksimālo summu
EUR 100 000, noguldījumus kontā, uz 
kuru ir tiesības divām vai vairākām 
personām kā locekļiem 
uzņēmējsabiedrībās, asociācijās vai 
līdzīgās apvienībās, kas nav juridiska 
persona, locekļiem, summē un ar tiem 
rīkojas tāpat kā ar noguldījumiem, ko 
izdarījis viens noguldītājs.

[Tikai vajadzības gadījumā]. Tomēr, lai 
aprēķinātu maksimālo summu
EUR 150 000, noguldījumus kontā, uz 
kuru ir tiesības divām vai vairākām 
personām kā locekļiem 
uzņēmējsabiedrībās, asociācijās vai 
līdzīgās apvienībās, kas nav juridiska 
persona, locekļiem, summē un ar tiem 
rīkojas tāpat kā ar noguldījumiem, ko 
izdarījis viens noguldītājs.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgā noguldījumu garantiju sistēma ir 
[nosaukums un adrese, tālrunis, e-pasts un 
tīmekļa vietne]. Tā Jums atmaksās 
noguldījumus (līdz EUR 100 000) vēlākais 
sešu nedēļu laikā, no 2013. gada 
31. decembra — vienas nedēļas laikā.

Atbildīgā noguldījumu garantiju sistēma ir 
[nosaukums un adrese, tālrunis, e-pasts un 
tīmekļa vietne]. Tā Jums atmaksās 
noguldījumus (līdz EUR 150 000) vēlākais 
sešu nedēļu laikā, no 2013. gada 
31. decembra — vienas nedēļas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[Tikai vajadzības gadījumā]. Jūsu 
noguldījumu garantē institucionālā 
aizsardzības shēma, [kas ir/nav atzīta] kā 
noguldījumu garantiju sistēma. Tas 
nozīmē, ka visas bankas, kas ir šīs sistēmas 
dalībnieces, savstarpēji atbalsta viena otru, 
lai nepieļautu bankas bankrotu. Tomēr, ja 
banka bankrotē, Jūsu noguldījumi tiks 
atmaksāti līdz EUR 100 000 apmērā.

[Tikai vajadzības gadījumā]. Jūsu 
noguldījumu garantē institucionālā 
aizsardzības shēma, [kas ir/nav atzīta] kā 
noguldījumu garantiju sistēma. Tas 
nozīmē, ka visas bankas, kas ir šīs sistēmas 
dalībnieces, savstarpēji atbalsta viena otru, 
lai nepieļautu bankas bankrotu. Tomēr, ja 
banka bankrotē, Jūsu noguldījumi tiks 
atmaksāti līdz EUR 150 000 apmērā.

Or. en


