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Amendement 35
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het moet mogelijk zijn dat 
depositogarantiestelsels meer worden dan 
zuiver een terugbetalingsfunctie door van 
lidinstellingen te eisen dat ze aanvullende 
informatie verstrekken en op deze basis 
systemen voor vroegtijdige waarschuwing 
opbouwen. Zo kunnen risicoafhankelijke 
bijdragen vroegtijdig worden aangepast of 
kunnen preventieve maatregelen tegen 
erkende risico's worden voorgesteld. In 
het geval er een onbalans dreigt, zouden 
de exploitanten van 
depositogarantiestelsels in staat moeten 
zijn te beslissen over steunmaatregelen of 
hun middelen te gebruiken ter 
ondersteuning van de behoorlijke 
liquidatie van probleeminstellingen
teneinde de kosten van het terugbetalen 
van deposanten en de overige negatieve 
effecten van insolventie te vermijden.

Or. en

Amendement 36
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bijdragen aan 
depositogarantiestelsels moeten 
afhankelijk zijn van de omvang van het 
risico waaraan de deelnemers zich hebben 
blootgesteld. Aldus kan rekening worden 

(24) Lidstaten worden ertoe opgeroepen 
de bijdragen aan depositogarantiestelsels 
dusdanig op te zetten dat ze de 
risicoprofielen weerspiegelen van 
individuele banken en ertoe leiden dat 
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gehouden met het risicoprofiel van 
individuele banken, worden bijdragen 
eerlijker berekend en ontstaan er prikkels 
om met een minder riskant bedrijfsmodel 
te werken. Met de ontwikkeling van een 
voor alle lidstaten verplichte reeks 
kernindicatoren en een andere reeks 
facultatieve aanvullende indicatoren zou 
zo'n harmonisatie geleidelijk worden 
bereikt.

bijdragen eerlijker berekend worden en
prikkels bieden om met een minder riskant 
bedrijfsmodel te werken.

Or. en

Amendement 37
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bijdragen aan depositogarantiestelsels 
moeten afhankelijk zijn van de omvang 
van het risico waaraan de deelnemers zich 
hebben blootgesteld. Aldus kan rekening 
worden gehouden met het risicoprofiel van 
individuele banken, worden bijdragen 
eerlijker berekend en ontstaan er prikkels 
om met een minder riskant bedrijfsmodel 
te werken. Met de ontwikkeling van een 
voor alle lidstaten verplichte reeks 
kernindicatoren en een andere reeks 
facultatieve aanvullende indicatoren zou 
zo'n harmonisatie geleidelijk worden 
bereikt.

(24) Bijdragen aan depositogarantiestelsels 
moeten afhankelijk zijn van de omvang 
van het risico waaraan de deelnemers zich 
hebben blootgesteld. Aldus kan rekening 
worden gehouden met het risicoprofiel van 
individuele banken, worden bijdragen 
eerlijker berekend en ontstaan er prikkels 
om met een minder riskant bedrijfsmodel 
te werken. Met de ontwikkeling van een 
voor alle lidstaten verplichte reeks 
kernindicatoren en een andere reeks 
facultatieve aanvullende indicatoren zou 
zo'n harmonisatie geleidelijk worden 
bereikt. Voor volgens speciale wetgeving 
gereguleerde, zeer risicoarme sectoren 
van de kredietbranche, met name 
bouwspaarfondsen of 'building societies', 
moeten passende speciale regelingen 
voorzien worden.

Or. de
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Amendement 38
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De thans geldende uitbetalingstermijn 
van ten hoogste zes weken vanaf 31 
december 2010 is strijdig met de noodzaak 
het vertrouwen van deposanten in stand te 
houden en voldoet niet aan hun behoeften. 
De uitbetalingstermijn dient daarom te 
worden verkort tot één week.

(26) De thans geldende uitbetalingstermijn 
van ten hoogste zes weken vanaf 31 
december 2010 is strijdig met de noodzaak 
het vertrouwen van deposanten in stand te 
houden en voldoet niet aan hun behoeften. 
De uitbetalingstermijn dient daarom te 
worden verkort tot vijf werkdagen.

Or. en

Amendement 39
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Toezichthoudende autoriteiten 
moeten een strenge 
vergunningsprocedure toepassen voor 
elke kredietinstelling die deel wil gaan 
uitmaken van een depositogarantiestelsel.

Or. en

Motivering

Het depositogarantiestelsel kan problematische morele gevaren opwerpen. Een strenge 
vergunningsprocedure is noodzakelijk om het bedrijfsplan te beoordelen voor elke instelling 
die gebruikmaakt van het depositogarantiestelsel. Voor vergunningen moeten toereikende 
voorwaarden gelden.
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Amendement 40
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – onder a – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) deposito: een creditsaldo dat wordt 
gevormd door op een rekening staande 
gelden of dat tijdelijk uit normale 
banktransacties voortvloeit, en dat de 
kredietinstelling onder de toepasselijke 
wettelijke en contractuele voorwaarden 
dient terug te betalen.

a) deposito: een creditsaldo dat wordt 
gevormd door op een rekening staande 
gelden of dat tijdelijk uit normale 
banktransacties voortvloeit, en dat de 
kredietinstelling onder de toepasselijke 
wettelijke en contractuele voorwaarden 
dient terug te betalen, alsmede schulden 
belichaamd in door deze kredietinstelling 
uitgegeven schuldbewijzen.

Or. de

Amendement 41
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – onder a – paragraaf 3 – eerste streepje 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het bestaan ervan kan alleen worden 
aangetoond met een ander schuldbewijs 
dan een rekeningafschrift;

het bestaan ervan kan alleen worden 
aangetoond met een ander schuldbewijs 
dan een rekeningafschrift, met de 
uitzondering van spaarboekjes;

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt het mogelijk ook in te gaan op de traditionele spaarinstrumenten, 
zoals spaarboekjes. Dergelijke deposito's worden als vervanger van spaarrekeningen gebruikt 
en zijn populair bij consumenten in veel lidstaten.
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Amendement 42
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – onder h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) streefwaarde: 1,5 % van de in 
aanmerking komende deposito's voor de 
dekking waarvan een 
depositogarantiestelsel instaat;

h) streefwaarde: 1,0 % van de gedekte 
deposito's waarvoor een 
depositogarantiestelsel instaat;

Or. de

Motivering

Ter bescherming van consumenten en om de kosten te beperken die door financiële 
instellingen naar consumenten worden omgeslagen, moet de streefwaarde gebaseerd zijn op 
het daadwerkelijke bedrag van de deposito's (gedekte deposito's) en niet op de hypothetische 
in aanmerking komende deposito's. Een streefwaarde ter hoogte van 1,0 % van de gedekte 
deposito's verschaft de stelsels een afdoende financiële reserve.

Amendement 43
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – onder h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) streefwaarde: 1,5 % van de in 
aanmerking komende deposito's voor de 
dekking waarvan een 
depositogarantiestelsel instaat;

h) streefwaarde: 1,5 % van de in 
aanmerking komende deposito's voor de 
dekking waarvan een 
depositogarantiestelsel instaat; van de 
streefwaarde moeten die financiële 
middelen worden afgetrokken die 
kredietinstellingen vanwege wettelijke 
voorschriften zelf aanleggen als zekerheid 
voor hun liquiditeit en om 
bankfaillissementen te voorkomen;

Or. de
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Amendement 44
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – onder h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) streefwaarde: 1,5% van de in 
aanmerking komende deposito's voor de 
dekking waarvan een 
depositogarantiestelsel instaat;

h) streefwaarde: een niveau dat door 
lidstaten wordt vastgesteld, rekening 
houdende met de structuur en het niveau 
van het risico van de bancaire sector in de 
lidstaat in kwestie;

Or. en

Amendement 45
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kredietinstellingen mogen alleen deposito's 
aannemen als ze lid zijn van een dergelijk 
stelsel.

Kredietinstellingen mogen alleen deposito's 
aannemen als ze lid zijn van een dergelijk 
stelsel en aan de vereisten van de 
toezichthoudende autoriteiten voldoen.
Toezichthoudende autoriteiten moeten 
beschikken over een strenge 
vergunningsprocedure om de 
deugdelijkheid van het bedrijfsplan te 
beoordelen voor elke instelling die 
gebruikmaakt van het 
depositogarantiestelsel.

Or. en

Motivering

We hebben een aantal gevallen gezien waar instellingen extreme risiconiveaus aangaan en 
daardoor hoge tarieven kunnen aanbieden voor deposito's. Dergelijke instellingen kunnen 
alleen cliënten aantrekken vanwege de bescherming die depositogarantiestelsels bieden. 
Daarom is ten minste een strenge vergunningsprocedure noodzakelijk om de deugdelijkheid 
van het bedrijfsplan te beoordelen voor elke instelling die gebruikmaakt van het 
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depositogarantiestelsel. Voor vergunningen moeten toereikende voorwaarden gelden.

Amendement 46
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid 6 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke tests vinden om de drie jaar of 
wanneer de omstandigheden zulks vereisen 
plaats. De eerste test vindt vóór 31 
december 2013 plaats.

Dergelijke tests vinden elk jaar of vaker 
wanneer de omstandigheden zulks vereisen 
plaats. De eerste test vindt vóór 31 
december 2013 plaats.

Or. en

Amendement 47
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – onder j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) deposito's van overheden; j) deposito's van de staat en van centrale 
overheden en van provinciale, regionale, 
plaatselijke of gemeentelijke overheden;

Or. de

Amendement 48
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De lidstaten stellen zeker dat 
deposito's van plaatselijke of 
gemeentelijke overheden zijn uitgesloten 
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van de werking van artikel 4, lid 1, onder 
j, wanneer het wegvallen van de deposito's 
de instandhouding van 
gemeenschappelijke functies aanzienlijk 
zou beïnvloeden.

Or. de

Amendement 49
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
dekking voor het totaal van de deposito’s 
van eenzelfde deposant 100 000 euro 
bedraagt wanneer de deposito’s niet-
beschikbaar zijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
dekking voor het totaal van de deposito’s 
van eenzelfde deposant 150 000 euro 
bedraagt wanneer de deposito’s niet-
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 50
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Lidstaten buiten de eurozone 
worden voorzien van een gelijkwaardig 
vastgesteld beschermingsbedrag in hun 
munteenheid, afgerond op het 
dichtstbijzijnde duizendtal.

Or. en

Motivering

Lidstaten buiten de eurozone hebben niet de zekerheid van een vastgesteld niveau van 
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bescherming waardoor consumenten in dergelijke lidstaten in het nadeel zijn. Dit vastgestelde 
bedrag zorgt er ook voor dat valutaschommelingen geen oneerlijke invloed uitoefenen op het 
niveau van bescherming dat consumenten genieten.

Amendement 51
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
depositogarantiestelsels niet afwijken van 
de in lid 1 vastgestelde dekking. De 
lidstaten mogen evenwel bepalen dat de 
volgende deposito's zijn gedekt, mits de 
artikelen 9, 10 en 11 niet worden 
toegepast op de kosten die verbonden zijn 
aan de terugbetalingen in kwestie:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
depositogarantiestelsels een aanspraak 
opleveren ingevolge lid 1. Bovendien zien 
de lidstaten erop toe dat de volgende 
deposito's volledig zijn beschermd:

Or. en

Amendement 52
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De lidstaten zorgen ervoor dat 
depositogarantiestelsels niet afwijken van 
de in lid 1 vastgestelde dekking. De 
lidstaten mogen evenwel bepalen dat de 
volgende deposito's zijn gedekt, mits de 
artikelen 9, 10 en 11 niet worden 
toegepast op de kosten die verbonden zijn 
aan de terugbetalingen in kwestie:

(2) De lidstaten zorgen ervoor dat 
depositogarantiestelsels niet afwijken van 
de in lid 1 vastgestelde dekking. De 
lidstaten stellen zeker dat de volgende 
deposito's volledig beschermd zijn:

Or. de
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Amendement 53
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – onder a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) deposito's die het resultaat zijn van 
onroerendgoedtransacties voor particuliere, 
niet-zakelijke doeleinden, en wel voor een 
duur van ten hoogste twaalf maanden na de 
creditering van het bedrag;

a) deposito's die het resultaat zijn van 
onroerendgoedtransacties voor particuliere, 
niet-zakelijke doeleinden, en wel voor een 
duur van drie maanden na de creditering 
van het bedrag, of langer, voor ten hoogste 
twaalf maanden, zulks ter oordeel van de 
lidstaat;

Or. en

Amendement 54
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – onder a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) deposito's die het resultaat zijn van 
onroerendgoedtransacties voor particuliere, 
niet-zakelijke doeleinden, en wel voor een 
duur van ten hoogste twaalf maanden na de 
creditering van het bedrag;

a) deposito's die het resultaat zijn van 
onroerendgoedtransacties ten aanzien van 
particuliere, niet-zakelijke onroerende 
zaken, en wel voor een duur van ten 
hoogste twaalf maanden na de creditering 
van het bedrag;

Or. en

Amendement 55
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – onder b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) deposito's waaraan in het nationaal 
recht vastgelegde, sociale overwegingen 
ten grondslag liggen en die verband 
houden met bepaalde gebeurtenissen in het 
leven, zoals een huwelijk, een 
echtscheiding, invaliditeit of het overlijden 
van een deposant. De dekking geldt voor 
een periode van ten hoogste twaalf 
maanden nadat een dergelijke gebeurtenis 
heeft plaatsgevonden.

b) deposito's die in het nationaal recht 
vastgelegde, sociale doelen dienen en die 
verband houden met bepaalde 
gebeurtenissen in het leven, zoals een 
huwelijk, een echtscheiding, pensionering, 
ontslag, invaliditeit of het overlijden van 
een deposant voor een periode van ten 
hoogste twaalf maanden nadat het bedrag 
gecrediteerd is;

Or. en

Amendement 56
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – onder b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) deposito's waaraan in het nationaal recht 
vastgelegde, sociale overwegingen ten 
grondslag liggen en die verband houden 
met bepaalde gebeurtenissen in het leven, 
zoals een huwelijk, een echtscheiding, 
invaliditeit of het overlijden van een 
deposant. De dekking geldt voor een 
periode van ten hoogste twaalf maanden 
nadat een dergelijke gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden.

b) deposito's waaraan in het nationaal recht 
vastgelegde, sociale overwegingen ten 
grondslag liggen en die verband houden 
met bepaalde gebeurtenissen in het leven, 
zoals een huwelijk, een echtscheiding, 
invaliditeit of het overlijden van een 
deposant. De dekking geldt voor een 
periode van drie maanden nadat de 
gebeurtenis heeft plaatsgevonden, of 
langer naar het eigen oordeel van de 
lidstaten, voor ten hoogste twaalf 
maanden.

Or. en

Amendement 57
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – onder b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) deposito's waaraan in het nationaal 
recht vastgelegde doelen ten grondslag 
liggen en die gebaseerd zijn op het betalen 
van verzekeringsuitkeringen of 
schadeloosstelling voor een periode van 
ten hoogste twaalf maanden nadat het 
bedrag gecrediteerd is.

Or. en

Amendement 58
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – onder b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) deposito's waaraan in het nationaal 
recht vastgelegde doelen ten grondslag 
liggen en die gebaseerd zijn op het betalen 
van verzekeringsuitkeringen of 
schadeloosstelling voor een periode van 
ten hoogste twaalf maanden nadat het 
bedrag gecrediteerd is.

Or. de

Amendement 59
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deposito's worden uitbetaald in de 
munteenheid waarin de rekening is 
aangehouden. Indien de in lid 1 genoemde 
in euro uitgedrukte bedragen worden 
omgezet in andere munteenheden, zijn de 

4. Deposito's worden uitbetaald in de 
munteenheid van de lidstaat waarin de 
rekening is aangehouden. Indien de in lid 1 
genoemde in euro uitgedrukte bedragen 
worden omgezet in andere munteenheden,
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bedragen die daadwerkelijk aan de 
deposanten worden uitbetaald 
gelijkwaardig met de in de onderhavige 
richtlijn bepaalde bedragen.

zijn de bedragen die daadwerkelijk aan de 
deposanten worden uitbetaald 
gelijkwaardig met de in de onderhavige 
richtlijn bepaalde bedragen.

Or. en

Motivering

Een regel om deposito's terug te betalen in de munteenheid waarin de rekening wordt 
aangehouden is niet praktisch en kan tot langere terugbetalingsperioden leiden. 
Depositogarantiestelsels moeten deposito's daarom uitbetalen in de munteenheid van het land 
waarin de rekening is aangehouden.

Amendement 60
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 5 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij mogen de bedragen na omzetting 
afronden, mits de afronding niet leidt tot 
een verschil groter dan 2 500 euro.

Zij mogen de bedragen na omzetting 
afronden, mits de afronding niet leidt tot 
een verschil groter dan 5 000 euro.

Or. en

Amendement 61
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het in lid 1 vermelde bedrag wordt 
regelmatig en ten minste om de vijf jaar 
door de Commissie getoetst. In 
voorkomend geval dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel in voor een richtlijn tot aanpassing 
van het in lid 1 genoemde bedrag, rekening 

6. Het in lid 1 vermelde bedrag wordt 
regelmatig en ten minste om de vijf jaar 
door de Commissie getoetst. In 
voorkomend geval dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel in voor een richtlijn tot aanpassing 
van het in lid 1 genoemde bedrag, rekening 
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houdende met name met de ontwikkeling 
van de sector banken en met de 
economische en monetaire situatie in de 
Unie. De eerste toetsing geschiedt niet vóór 
31 december 2015 tenzij onvoorziene 
gebeurtenissen een eerdere toetsing 
noodzakelijk maken.

houdende met name met de ontwikkeling 
van de sector banken en met de 
economische en monetaire situatie in de 
Unie, met name valutaschommelingen. De 
eerste toetsing geschiedt niet vóór 31 
december 2015 tenzij onvoorziene 
gebeurtenissen een eerdere toetsing 
noodzakelijk maken.

Or. en

Amendement 62
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De lidstaten kunnen besluiten dat 
deposito's niet binnen een en dezelfde 
kredietinstelling worden samengevoegd 
als het volgens het nationale recht 
mogelijk is dat een kredietinstelling onder 
verschillende merknamen actief is. 
Deposito's worden samengevoegd binnen 
de kredietinstelling. Indien het bedrag van 
de samengevoegde deposito's de in artikel 
5, lid 1, vastgestelde dekking per deposant 
overschrijdt, worden de in de artikelen 9 
en 11 bedoelde bijdragen 
dienovereenkomstig verhoogd

Or. en

Motivering

In veel lidstaten kan een bancaire instelling onder een aantal verschillende merknamen actief 
zijn, terwijl er slechts eenmaal toestemming hoeft te worden verkregen van de regelgevende 
instantie. Gezien het feit dat de bedrijfsstructuur van een bank uiterst moeilijk te begrijpen is 
voor consumenten, moeten in aanmerking komende deposanten door het merk gedekt worden 
in plaats van door de eigenaar van de financiële instelling.
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Amendement 63
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het depositogarantiestelsel is in staat niet-
beschikbare deposito’s binnen zeven dagen
terug te betalen, te rekenen vanaf de datum 
waarop de bevoegde autoriteiten tot de in 
artikel 2, lid 1, onder e), punt i), bedoelde 
vaststelling overgaan of een rechterlijke 
instantie de uitspraak als bedoeld in artikel 
2, lid 1, onder e), punt ii), doet.

Het depositogarantiestelsel is in staat niet-
beschikbare deposito’s binnen vijf 
werkdagen terug te betalen, te rekenen 
vanaf de datum waarop de bevoegde 
autoriteiten tot de in artikel 2, lid 1, onder 
e), punt i), bedoelde vaststelling overgaan 
of een rechterlijke instantie de uitspraak als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, onder e), punt 
ii), doet.

Or. en

Amendement 64
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf 1 januari 2013 is de desbetreffende 
terugbetalingstermijn zoals bedoeld in lid 
1 zeven werkdagen.

Or. en

Amendement 65
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen besluiten dat er tot en 
met 31 december 2015 een 
uitbetalingstermijn van tien werkdagen 
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van toepassing is, mits de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit na een 
grondig onderzoek vaststelt dat de 
depositogarantiestelsels zich nog niet in 
een positie bevinden om een 
uitbetalingstermijn van vijf werkdagen te 
garanderen.

Or. en

Motivering

Een korte uitbetalingstijd is belangrijk voor het vertrouwen van de deposant in het systeem. 
Het is echter ook belangrijk voor het vertrouwen dat de lidstaat de beloofde uitbetalingstijd 
kan nakomen indien een bank failliet gaat.

Amendement 66
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien lidstaten tot en met 31 december 
2015 een langere uitbetalingstermijn dan 
tien werkdagen hebben vastgesteld, 
dienen deposanten op verzoek van het 
depositogarantiestelsel binnen vijf 
werkdagen een uitbetaling van maximaal 
5 000 euro te ontvangen op hun deposito 
dat in aanmerking komt voor 
terugbetaling.

Or. en

Motivering

Een korte uitbetalingstijd is belangrijk voor het vertrouwen van deposanten in het systeem. 
Indien een lidstaat een langere termijn voor de terugbetaling heeft vastgesteld, moet de 
deposant het recht hebben een uitbetaling tot maximaal 5 000 euro binnen vijf werkdagen te 
ontvangen.
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Amendement 67
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Depositogarantiestelsels verwerven de 
beschikbare financiële middelen door 
jaarlijks op 30 juni en 30 december een 
periodieke bijdrage van hun deelnemers te 
heffen. Dit staat aanvullende financiering 
uit andere bronnen niet in de weg. Er 
mogen geen eenmalige toetredingskosten 
worden gevraagd.

Depositogarantiestelsels verwerven de 
beschikbare financiële middelen door ten 
minste eenmaal per jaar de bijdrage van 
hun deelnemers te heffen. Dit staat 
aanvullende financiering uit andere 
bronnen niet in de weg. Er mogen geen 
eenmalige toetredingskosten worden 
gevraagd.

Or. de

Motivering

Het dient de depositogarantiestelsels vrij te staan zelf te bepalen met welke frequentie zij 
bijdragen heffen. Aangezien de procedure voor het berekenen van de bijdragen en het 
vergaren ervan veel tijd en moeite kost, is het voldoende als dit eenmaal per jaar plaatsvindt. 
Aangezien het berekenen van de bijdrage op een valide grondslag gebaseerd moet worden, 
vindt de berekening overwegend plaats aan de hand van de gecontroleerde jaarbalans. Ook 
dit spreekt voor het eenmaal per jaar heffen van een bijdrage.

Amendement 68
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het totale bedrag aan deposito's en 
beleggingen van een stelsel bij één orgaan 
stijgt niet uit boven de 5% van zijn 
beschikbare financiële middelen. Voor de 
berekening van deze limiet worden 
ondernemingen die tot één groep worden 
gerekend voor de opstelling van 

schrappen
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geconsolideerde jaarrekeningen, als 
gedefinieerd in Richtlijn 83/349/EEG of 
andere erkende internationale financiële 
verslagleggingsregels, als één en hetzelfde 
orgaan beschouwd.

Or. en

Motivering

De limiet van 5 % zou tot problemen kunnen leiden in kleine en middelgrote lidstaten. Andere 
limieten ten aanzien van beleggingen met lage risico's van de stelsels zouden stabiele 
bescherming moeten bieden.

Amendement 69
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het totale bedrag aan deposito's en 
beleggingen van een stelsel bij één orgaan 
stijgt niet uit boven de 5% van zijn 
beschikbare financiële middelen. Voor de 
berekening van deze limiet worden 
ondernemingen die tot één groep worden 
gerekend voor de opstelling van 
geconsolideerde jaarrekeningen, als 
gedefinieerd in Richtlijn 83/349/EEG of 
andere erkende internationale financiële 
verslagleggingsregels, als één en hetzelfde 
orgaan beschouwd.

(2) Het totale bedrag aan deposito's en 
beleggingen van een stelsel bij één orgaan
stijgt niet uit boven de 5% van zijn 
beschikbare financiële middelen. Voor de 
berekening van deze limiet worden 
ondernemingen die tot één groep worden 
gerekend voor de opstelling van 
geconsolideerde jaarrekeningen, als 
gedefinieerd in Richtlijn 83/349/EEG of 
andere erkende internationale financiële 
verslagleggingsregels, als één en hetzelfde 
orgaan beschouwd.

Or. de

Motivering

Wijziging om de Duitse versie aan de Engelse versie aan te passen.
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Amendement 70
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 - lid 5 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ze mogen echter ook worden gebruikt 
voor de financiering van de overdracht van 
deposito's aan een andere kredietinstelling, 
mits de door het depositogarantiestelsel 
gedragen kosten niet hoger liggen dan het 
bedrag aan gedekte deposito's bij de 
betrokken kredietinstelling. dit geval dient 
het depositogarantiestelsel binnen een 
maand na de overdracht van deposito's bij 
de Europese Bankautoriteit een verslag in 
waarin wordt aangetoond dat de 
bovengenoemde limiet niet is 
overschreden.

Lidstaten mogen echter ook beslissen ze te 
gebruiken voor de financiering van de 
overdracht van deposito's aan een andere 
kredietinstelling, mits de door het 
depositogarantiestelsel gedragen kosten 
niet hoger liggen dan het bedrag aan 
gedekte deposito's bij de betrokken 
kredietinstelling. dit geval dient het 
depositogarantiestelsel binnen een maand 
na de overdracht van deposito's bij de 
Europese Bankautoriteit een verslag in 
waarin wordt aangetoond dat de 
bovengenoemde limiet niet is 
overschreden.

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijziging verandert de betekenis van het voorgestelde artikel niet. Hierdoor 
wordt de tekst echter duidelijk en in overeenstemming met de volgende alinea die ook het 
gebruik van fondsen van depositogarantiestelsels betreft.

Amendement 71
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het onder a) genoemde percentage mag 
op ad-hocbasis en mits de bevoegde 
autoriteiten na een met redenen omkleed 
verzoek van het betrokken 
depositogarantiestelsel toestemming 
verlenen, worden vastgesteld op een 
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waarde lager dan 0,5 %, als is zeker
gesteld dat het garantiestelsel over een 
geschikt systeem voor het bewaken van de 
risicosituatie van zijn leden en over 
passende invloedmogelijkheden beschikt.

Or. de

Motivering

Het moet mogelijk zijn een lagere waarde dan de voorgestelde ondergrens vast te stellen, als 
is zeker gesteld dat de garantiestelsels over geschikte systemen voor het bewaken van de 
risicosituatie van hun leden met passende invloedmogelijkheden en over passende 
alternatieve financieringsmogelijkheden beschikken, waardoor een eventuele herfinanciering 
op de korte termijn mogelijk is, indien dit nodig is om te voldoen aan de eisen die op hen van 
toepassing zijn (dat omvat uitbetaling indien het afwenden van een faillissement niet geslaagd 
is).

Amendement 72
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De in artikel 9 bedoelde bijdragen aan 
depositogarantiestelsels worden voor elke 
deelnemer bepaald op basis van de omvang 
van het risico waaraan hij zich heeft 
blootgesteld. Kredietinstellingen betalen 
niet minder dan 75% en niet meer dan 
200% van het bedrag dat een bank met een 
gemiddeld risico zou moeten bijdragen. De 
lidstaten mogen bepalen dat deelnemers 
aan de in artikel 1, leden 3 en 4, genoemde 
stelsels lagere bijdragen aan 
depositogarantiestelsels betalen, maar niet 
minder dan 37,5% van het bedrag dat een 
bank met een gemiddeld risico zou moeten 
bijdragen.

(1) De in artikel 9 bedoelde bijdragen aan 
depositogarantiestelsels worden voor elke 
deelnemer bepaald op basis van de omvang 
van het risico waaraan hij zich heeft 
blootgesteld. Kredietinstellingen betalen 
niet minder dan 75 % en niet meer dan 
200 % van het bedrag dat een bank met een 
gemiddeld risico zou moeten bijdragen. De 
lidstaten mogen bepalen dat deelnemers 
aan de in artikel 1, leden 3 en 4, genoemde 
stelsels lagere bijdragen aan 
depositogarantiestelsels betalen, maar niet 
minder dan 37,5% van het bedrag dat een 
bank met een gemiddeld risico zou moeten 
bijdragen. Deposito's bij 
bouwspaarfondsen of 'building societies' 
worden bij het vaststellen van de 
bijdragen en de streefwaarde met een 
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aandeel van 20% in aanmerking 
genomen.

Or. de

Amendement 73
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Lid 2 is niet van toepassing op 
depositogarantiestelsels als bedoeld in 
artikel 1, lid 2.

(3) Lid 2 is niet van toepassing op 
depositogarantiestelsels als bedoeld in 
artikel 1, lid 3 en voor bouwspaarfondsen 
of 'building societies'.

Or. de

Amendement 74
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Feitelijke deposanten ontvangen 
informatie op hun rekeningafschrift. Deze 
informatie bestaat uit een bevestiging dat 
de deposito's in aanmerking komen in de 
zin van artikel 2, lid 1, en artikel 4. 
Bovendien wordt verwezen naar het 
informatieblad van bijlage III en wordt 
aangegeven waar dit kan worden 
opgevraagd. Ook mag de website van het 
bevoegde depositogarantiestelsel worden 
vermeld.

3. Feitelijke deposanten ontvangen 
informatie op hun rekeningafschrift, op een 
informatieblad op het moment dat ze hun 
rekening openen en ten minste een maal 
per jaar via een brief per post. Deze 
informatie bestaat uit een bevestiging dat 
de deposito's in aanmerking komen in de 
zin van artikel 2, lid 1, en artikel 4. 
Bovendien wordt verwezen naar het 
informatieblad van bijlage III en wordt 
aangegeven waar dit kan worden 
opgevraagd. Ook mag de website van het 
bevoegde depositogarantiestelsel worden 
vermeld.

Or. en
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Motivering

De meeste banken richten zich steeds meer op online bankieren en gebruiken geen papieren 
afschriften meer. Daardoor zijn consumenten zich wellicht niet bewust van wie hun 
depositogarantiestelsel is en welke voorwaarden er op een gegeven moment van kracht zijn. 
Dit amendement zorgt ervoor dat consumenten zich op regelmatige basis bewust worden van 
hun beschermingsniveau en rechten.

Amendement 75
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij fusies van kredietinstellingen 
ontvangen hun deposanten ten minste één 
maand voordat de fusie rechtens ingaat, 
informatie daarover. De deposanten 
worden ervan in kennis gesteld dat bij het 
ingaan van de fusie al hun deposito's bij elk 
van de fuserende banken na de fusie 
worden samengevoegd teneinde hun 
dekking in het kader van het 
depositogarantiestelsel te bepalen.

6. Bij fusies van kredietinstellingen 
ontvangen hun deposanten ten minste één 
maand voordat de fusie rechtens ingaat, 
informatie daarover. De deposanten 
worden ervan in kennis gesteld dat bij het 
ingaan van de fusie al hun deposito's bij elk 
van de fuserende banken na de fusie 
worden samengevoegd teneinde hun 
dekking in het kader van het 
depositogarantiestelsel te bepalen. De 
deposanten krijgen na kennisgeving van 
de fusie drie maanden de tijd om een 
ander bankmerk te kiezen om zeker te 
stellen dat ze op elke bankrekening voor 
het in artikel 5, lid 1, vastgestelde bedrag 
beschermd worden. Indien het in artikel 
5, lid 1, vastgestelde bedrag wordt 
overschreden, wordt het gedurende de 
periode van drie maanden beschermd 
door het in artikel 5, lid 1, vastgestelde 
bedrag te vermenigvuldigen met het 
aantal rekeningen dat gefuseerd is.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft consumenten de nodige tijd om een nieuwe bankrekening te openen en 
een weloverwogen besluit te nemen, terwijl ze nog altijd beschermd worden tijdens een actie 



AM\861427NL.doc 25/28 PE460.943v01-00

NL

(fusie) die niet iets is wat zij wellicht gewenst hebben of waarvan zij zich direct bewust zijn.

Amendement 76
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien een deposant middels internet 
bankiert, wordt de overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn te verstrekken 
informatie elektronisch op een dusdanige 
wijze verstrekt dat zij onder de aandacht 
komt van de deposant.

7. Indien een deposant middels internet 
bankiert, wordt de overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn te verstrekken 
informatie elektronisch op een dusdanige 
wijze verstrekt dat zij onder de aandacht 
komt van de deposant of op papier zulks 
ter keuze van de deposant.

Or. en

Amendement 77
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 3 – paragraaf 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De terugbetaling bedraagt ten hoogste 100 
000 euro per bank. Om te bepalen welk 
bedrag wordt gedekt, worden alle 
deposito's bij dezelfde bank bij elkaar 
opgeteld. Als een deposant bijvoorbeeld 
een spaarrekening met 90 000 euro en een 
lopende rekening met 20 000 euro heeft, 
dan ontvangt hij of zij dus een 
terugbetaling van slechts 100 000 euro.

De terugbetaling bedraagt ten hoogste 
150 000 euro per bank. Om te bepalen 
welk bedrag wordt gedekt, worden alle 
deposito's bij dezelfde bank bij elkaar 
opgeteld. Als een deposant bijvoorbeeld 
een spaarrekening met 120 000 euro en een 
lopende rekening met 40 000 euro heeft, 
dan ontvangt hij of zij dus een 
terugbetaling van slechts 150 000 euro.

Or. en
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Amendement 78
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 3 – paragraaf 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[ Alleen indien van toepassing ]: Dit geldt 
ook als een bank onder verschillende 
namen actief is. De [naam invullen van de 
kredietinstelling waar de rekening wordt 
aangehouden] opereert ook onder de naam 
[ alle andere bedrijfsnamen van dezelfde 
kredietinstelling invullen ]. Heeft u 
deposito's bij organisaties met deze 
bedrijfsnaam, dan zijn deze deposito's 
samen gedekt tot 100 000 euro. 

[ Alleen indien van toepassing ]: Dit geldt 
ook als een bank onder verschillende 
merknamen voor zijn cliënten actief is. De 
[naam invullen van de kredietinstelling 
waar de rekening wordt aangehouden] 
opereert ook onder de naam [ alle andere 
bedrijfsnamen van dezelfde 
kredietinstelling invullen ]. Heeft u 
deposito's bij organisaties met deze 
bedrijfsnaam, dan is elk van deze 
deposito's in totaal gedekt tot 150 000 
euro.

Or. en

Amendement 79
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 3 – paragraaf 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij gezamenlijke rekeningen geldt de 
limiet van 100 000 euro voor elke deposant 
afzonderlijk.

Bij gezamenlijke rekeningen geldt de 
limiet van 150 000 euro voor elke deposant 
afzonderlijk.

Or. en

Amendement 80
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 3 – paragraaf 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[ Alleen indien van toepassing ] Voor 
deposito's op een rekening waarop twee of 
meer personen aanspraak kunnen maken 
als leden van een "partnership", vereniging 
of andere, soortgelijke organisatie zonder 
rechtspersoonlijkheid, geldt het volgende: 
voor de berekening van de limiet van 100 
000 euro worden deze deposito's bij elkaar 
opgeteld en behandeld als deposito's van 
één deposant.

[ Alleen indien van toepassing ] Voor 
deposito's op een rekening waarop twee of 
meer personen aanspraak kunnen maken 
als leden van een "partnership", vereniging 
of andere, soortgelijke organisatie zonder 
rechtspersoonlijkheid, geldt het volgende: 
voor de berekening van de limiet van 
150 000 euro worden deze deposito's bij 
elkaar opgeteld en behandeld als deposito's 
van één deposant.

Or. en

Amendement 81
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 3 – paragraaf 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het depositogarantiestelsel is [ naam, 
adres, telefoonnummer, e-mail en website 
invullen ]. Het zal uw deposito's binnen zes 
weken - en vanaf 31 december 2013 zelfs 
binnen één week - terugbetalen (maximaal 
100 000 euro).

Het depositogarantiestelsel is [ naam, 
adres, telefoonnummer, e-mail en website 
invullen ]. Het zal uw deposito's binnen zes 
weken - en vanaf 31 december 2013 zelfs 
binnen één week - terugbetalen (maximaal 
150 000 euro).

Or. en

Amendement 82
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 3 – paragraaf 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[ Alleen indien van toepassing ] Uw 
deposito is gegarandeerd door een 
institutioneel garantiestelsel [ dat erkend 

[ Alleen indien van toepassing ] Uw 
deposito is gegarandeerd door een 
institutioneel garantiestelsel [ dat erkend 
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is/niet erkend is als depositogarantiestelsel 
]. Dit houdt in dat alle banken die 
aangesloten zijn bij dit stelsel, elkaar 
helpen om een faillissement van de bank te 
voorkomen. Mocht een bank echter toch 
failliet gaan, dan worden uw deposito's
terugbetaald tot 100 000 euro.

is/niet erkend is als depositogarantiestelsel 
]. Dit houdt in dat alle banken die 
aangesloten zijn bij dit stelsel, elkaar 
helpen om een faillissement van de bank te 
voorkomen. Mocht een bank echter toch 
failliet gaan, dan worden uw deposito's 
terugbetaald tot 150 000 euro.

Or. en


