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Poprawka 35
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Systemy gwarancji depozytów 
powinny móc pełnić szerszą funkcję niż 
samo spłacanie deponentów przez 
zobowiązanie instytucji należących do 
systemu do przekazywania dodatkowych 
informacji, na których podstawie 
tworzone będą systemy wczesnego 
ostrzegania. Daje to możliwość 
wcześniejszego dostosowania wysokości 
składek uzależnionych od ryzyka lub też 
zaproponowania środków 
zapobiegawczych w odniesieniu do 
stwierdzonych zagrożeń. W przypadku 
groźby naruszenia równowagi, w ramach 
systemu gwarancji depozytów należy 
podjąć decyzję o przyjęciu środków 
wspierających lub też o wykorzystaniu 
środków własnych na wsparcie 
uporządkowanej upadłości instytucji 
borykających się z trudnościami, aby w 
ten sposób uniknąć kosztów związanych ze 
spłacaniem deponentów oraz pozostałych 
negatywnych skutków upadłości banku.

Or. en

Poprawka 36
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Składki na rzecz systemów gwarancji 
depozytów powinny uwzględniać stopień 
ryzyka, na jakie narażone są ich 
członkowie. Umożliwiałoby to 

(24) Zachęca się państwa członkowskie do 
wprowadzenia składek na rzecz systemów 
gwarancji depozytów, odzwierciedlających 
profil ryzyka poszczególnych banków i 
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uwzględnienie profilu ryzyka 
poszczególnych banków i prowadziło do 
sprawiedliwej kalkulacji składek, jak 
również stwarzało zachęty do wyboru 
modelu prowadzenia działalności 
obarczonego niższym ryzykiem. Dzięki 
opracowaniu obowiązującego wszystkie 
państwa członkowskie zbioru 
podstawowych wskaźników, jak również 
zbioru dodatkowych, nieobowiązkowych 
wskaźników, możliwe byłoby stopniowe 
osiągnięcie harmonizacji w tym zakresie.

prowadzących do sprawiedliwej kalkulacji 
składek, jak również stwarzających
zachęty do wyboru modelu prowadzenia 
działalności obarczonego niższym 
ryzykiem.

Or. en

Poprawka 37
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Składki na rzecz systemów gwarancji 
depozytów powinny uwzględniać stopień 
ryzyka, na jakie narażone są ich 
członkowie. Umożliwiałoby to 
uwzględnienie profilu ryzyka 
poszczególnych banków i prowadziło do 
sprawiedliwej kalkulacji składek, jak
również stwarzało zachęty do wyboru 
modelu prowadzenia działalności 
obarczonego niższym ryzykiem. Dzięki 
opracowaniu obowiązującego wszystkie 
państwa członkowskie zbioru 
podstawowych wskaźników, jak również 
zbioru dodatkowych, nieobowiązkowych 
wskaźników, możliwe byłoby stopniowe 
osiągnięcie harmonizacji w tym zakresie.

(24) Składki na rzecz systemów gwarancji 
depozytów powinny uwzględniać stopień 
ryzyka, na jakie narażone są ich 
członkowie. Umożliwiałoby to 
uwzględnienie profilu ryzyka 
poszczególnych banków i prowadziło do 
sprawiedliwej kalkulacji składek, jak 
również stwarzało zachęty do wyboru 
modelu prowadzenia działalności 
obarczonego niższym ryzykiem. Dzięki 
opracowaniu obowiązującego wszystkie 
państwa członkowskie zbioru 
podstawowych wskaźników, jak również 
zbioru dodatkowych, nieobowiązkowych 
wskaźników, możliwe byłoby stopniowe 
osiągnięcie harmonizacji w tym zakresie.
W odniesieniu do dziedzin działalności 
kredytowej, które są regulowane 
specjalnym prawodawstwem i w 
szczególnie małym stopniu są obarczone 
ryzykiem, zwłaszcza budowlanych kas 
oszczędnościowych, należy przewidzieć 
odpowiednie regulacje specjalne.
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Or. de

Poprawka 38
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Termin wypłaty wynoszący 
maksymalnie sześć tygodni począwszy od 
dnia 31 grudnia 2010 r.  jest sprzeczny z 
potrzebą utrzymania zaufania deponentów 
i nie odpowiada ich potrzebom. W związku 
z tym termin wypłaty powinien zostać 
skrócony do jednego tygodnia.

(26) Termin wypłaty wynoszący 
maksymalnie sześć tygodni począwszy od 
dnia 31 grudnia 2010 r.  jest sprzeczny z 
potrzebą utrzymania zaufania deponentów 
i nie odpowiada ich potrzebom. W związku 
z tym termin wypłaty powinien zostać 
skrócony do pięciu dni roboczych.

Or. en

Poprawka 39
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Organy nadzoru powinny stosować 
rygorystyczną procedurę przyznawania 
licencji w przypadku każdej instytucji 
kredytowej, która zamierza przystąpić do 
systemu gwarancji depozytów.

Or. en

Uzasadnienie

System gwarancji depozytów może stwarzać problemy związane z pokusą nadużycia. 
Rygorystyczna procedura przyznawania licencji konieczna jest do oceny biznesplanu w 
przypadku wszystkich instytucji, które korzystają z systemu gwarancji depozytów. 
Licencjonowanie powinno być obwarowane odpowiednimi warunkami.
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Poprawka 40
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „depozyt” oznacza należność 
wynikającą z wpłat pozostawionych na 
rachunku lub z sytuacji przejściowych w 
ramach normalnych operacji bankowych, 
które instytucja kredytowa musi spłacić 
zgodnie z obowiązującymi warunkami 
prawnymi i umownymi .

a) „depozyt” oznacza należność 
wynikającą z wpłat pozostawionych na 
rachunku lub z sytuacji przejściowych w 
ramach normalnych operacji bankowych, 
które instytucja kredytowa musi spłacić 
zgodnie z obowiązującymi warunkami 
prawnymi i umownymi, jak też 
wierzytelności, na które instytucja 
kredytowa udzieliła gwarancji przez 
wystawienie dokumentu urzędowego.

Or. de

Poprawka 41
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – akapit trzeci – tiret pierwsze 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jego istnienie może zostać potwierdzone 
wyłącznie przez zaświadczenie inne niż 
wyciąg z rachunku;

jego istnienie może zostać potwierdzone 
wyłącznie przez zaświadczenie inne niż 
wyciąg z rachunku z wyjątkiem książeczek 
oszczędnościowych;

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka pozwala na objęcie gwarancją tradycyjnych instrumentów oszczędnościowych, 
takich jak książeczki oszczędnościowe. Depozyty takie są wykorzystywane jako substytut kont 
oszczędnościowych i cieszą się popularnością wśród konsumentów w wielu państwach 
członkowskich.
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Poprawka 42
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poziom docelowy” oznacza 1,5 % 
kwalifikujących się depozytów, które są 
objęte gwarancjami systemu gwarancji 
depozytów;

h) „poziom docelowy” oznacza 1,0 % 
gwarantowanych depozytów, które są 
objęte gwarancjami systemu gwarancji 
depozytów;

Or. de

Uzasadnienie

W celu ochrony konsumentów i ograniczenia kosztów, które instytucje finansowe przenoszą 
na konsumentów, poziom docelowy powinien opierać się na rzeczywistej wartości depozytów 
(depozyty gwarantowane), a nie na hipotetycznych kwalifikujących się depozytach. Poziom 
docelowy w wysokości 1,0% depozytów gwarantowanych umożliwia utworzenie w systemach 
wystarczających rezerw finansowych.

Poprawka 43
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poziom docelowy” oznacza 1,5 % 
kwalifikujących się depozytów, które są 
objęte gwarancjami systemu gwarancji 
depozytów;

h) „poziom docelowy” oznacza 1,5 % 
kwalifikujących się depozytów, które są 
objęte gwarancjami systemu gwarancji 
depozytów; wartość określająca poziom 
docelowy nie obejmuje środków 
finansowych, które instytucje finansowe 
gromadzą z własnej inicjatywy na mocy 
przepisów prawnych dotyczących 
zagwarantowania płynności i 
zapobiegania niewypłacalności instytucji 
bankowych;



PE460.943v01-00 8/28 AM\861427PL.doc

PL

Or. de

Poprawka 44
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poziom docelowy” oznacza 1,5 % 
kwalifikujących się depozytów, które są 
objęte gwarancjami systemu gwarancji 
depozytów;

h) „poziom docelowy” oznacza poziom 
określony przez państwa członkowskie z 
uwzględnieniem struktury i poziomu 
ryzyka sektora bankowego w tym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 45
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja kredytowa może tylko wówczas 
przyjmować depozyty, jeżeli 
uczestniczy w jednym z tych systemów.

Instytucja kredytowa może tylko wówczas 
przyjmować depozyty, jeżeli 
uczestniczy w jednym z tych systemów i 
spełnia wymagania nałożone przez organy 
nadzoru. Organy nadzoru muszą 
wprowadzić rygorystyczną procedurę 
przyznawania licencji, aby ocenić 
rzetelność biznesplanu w przypadku 
wszystkich instytucji, które korzystają z 
systemu gwarancji depozytów.

Or. en

Uzasadnienie

Było już wiele przypadków, w których instytucje podejmowały skrajne ryzyko i dlatego były 
w stanie oferować wysokie oprocentowanie depozytów. Instytucje te mogą przyciągać 
klientów jedynie dzięki ochronie zapewnionej przez systemy gwarancji depozytów. Należy 
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zatem co najmniej wprowadzić rygorystyczną procedurę przyznawania licencji, aby ocenić 
rzetelność biznesplanu w przypadku wszystkich instytucji, które korzystają z systemu 
gwarancji depozytów. Licencjonowanie powinno być obwarowane odpowiednimi warunkami.

Poprawka 46
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Testy te są przeprowadzane co najmniej 
raz na trzy lata lub gdy wymagają tego 
okoliczności. Pierwszy test jest 
przeprowadzany do dnia 31 grudnia 2013 r.

Testy te są przeprowadzane co najmniej 
raz na rok lub częściej, gdy wymagają tego 
okoliczności. Pierwszy test jest 
przeprowadzany do dnia 31 grudnia 2013 r.

Or. en

Poprawka 47
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera j) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) depozyty organów publicznych, j) depozyty państwa oraz urzędów 
administracji centralnej, a także
regionalnych i lokalnych terenowych osób 
prawnych prawa publicznego;

Or. de

Poprawka 48
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Państwa członkowskie dbają o to, aby 
art. 4 ust. 1 lit. j) nie był stosowany w 
odniesieniu do depozytów lokalnych 
terenowych osób prawnych prawa 
publicznego, jeżeli utrata depozytów w 
znacznym stopniu utrudniłaby utrzymanie 
ciągłości wykonywania zadań 
komunalnych.

Or. de

Poprawka 49
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
poziom gwarancji w odniesieniu do sumy 
depozytów każdego z deponentów wynosił 
100 000  EUR w przypadku 
nierozporządzalności  depozytów.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
poziom gwarancji w odniesieniu do sumy 
depozytów każdego z deponentów wynosił 
150 000 EUR w przypadku 
nierozporządzalności depozytów.

Or. en

Poprawka 50
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie nienależące do 
strefy euro otrzymają równoważną 
ustaloną kwotę ochrony w swojej walucie, 
zaokrągloną do najbliższego tysiąca.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie spoza strefy euro nie mają zapewnionego ustalonego poziomu 
ochrony, co stawia konsumentów w tych państwach członkowskich w niekorzystnej sytuacji. 
Dzięki tej ustalonej kwocie wahania kursów walut nie będą również w sposób nieuczciwy 
wpływać na poziom ochrony konsumentów.

Poprawka 51
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
systemy gwarancji depozytów nie 
odbiegały od poziomu gwarancji 
określonego w ust. 1. Państwa 
członkowskie mogą jednak również 
ustanowić ochronę następujących 
depozytów, pod warunkiem że koszty ich 
spłaty nie podlegają przepisom art. 9, 10 i 
11:

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
systemy gwarancji depozytów zapewniały 
uprawnienia zgodnie z ust. 1. Państwa 
członkowskie dbają ponadto o objęcie 
pełną ochroną następujących depozytów:

Or. en

Poprawka 52
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Państwa członkowskie zapewniają, by 
systemy gwarancji depozytów nie 
odbiegały od poziomu gwarancji 
określonego w ust. 1. Państwa 
członkowskie mogą jednak również 
ustanowić ochronę następujących 
depozytów, pod warunkiem że koszty ich 
spłaty nie podlegają przepisom art. 9, 10 i 

(2) Państwa członkowskie zapewniają, by 
systemy gwarancji depozytów nie 
odbiegały od poziomu gwarancji 
określonego w ust. 1. Państwa 
członkowskie dbają oto, aby niżej 
wymienione depozyty podlegały pełnej 
ochronie:
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11:

Or. de

Poprawka 53
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) depozyty wynikające z transakcji 
dotyczących nieruchomości służących do 
zaspokojenia prywatnych potrzeb 
mieszkaniowych, na okres maksymalnie 
12 miesięcy po zapisaniu kwoty na dobro 
rachunku;

a) depozyty wynikające z transakcji 
dotyczących nieruchomości służących do 
zaspokojenia prywatnych potrzeb 
mieszkaniowych, na okres trzech miesięcy
po zapisaniu kwoty na dobro rachunku lub 
dłuższy według uznania państw 
członkowskich, maksymalnie do 12 
miesięcy;

Or. en

Poprawka 54
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) depozyty wynikające z transakcji 
dotyczących nieruchomości służących do
zaspokojenia prywatnych potrzeb
mieszkaniowych, na okres maksymalnie 12 
miesięcy po zapisaniu kwoty na dobro 
rachunku;

a) depozyty wynikające z transakcji 
dotyczących nieruchomości, odnoszących 
się do prywatnych nieruchomości 
mieszkaniowych, na okres maksymalnie 12 
miesięcy po zapisaniu kwoty na dobro 
rachunku;

Or. en
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Poprawka 55
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) depozyty, które spełniają cele społeczne 
określone w prawie krajowym i są 
związane z określonymi sytuacjami 
życiowymi, takimi jak małżeństwo, 
rozwód, inwalidztwo lub zgon deponenta. 
Tego rodzaju depozyty są objęte 
gwarancją przez okres maksymalnie 12 
miesięcy po wystąpieniu takiej sytuacji.

b) depozyty, które służą celom społecznym 
określonym w prawie krajowym i są 
związane z określonymi sytuacjami 
życiowymi, takimi jak zawarcie 
małżeństwa, rozwód, przejście na 
emeryturę, zwolnienie, inwalidztwo lub 
zgon deponenta przez okres maksymalnie 
12 miesięcy po zapisaniu kwoty na dobro 
rachunku;

Or. en

Poprawka 56
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) depozyty, które spełniają cele społeczne 
określone w prawie krajowym i są 
związane z określonymi sytuacjami 
życiowymi, takimi jak małżeństwo, 
rozwód, inwalidztwo lub zgon deponenta. 
Tego rodzaju depozyty są objęte gwarancją 
przez okres maksymalnie 12 miesięcy po 
wystąpieniu takiej sytuacji.

b) depozyty, które spełniają cele społeczne 
określone w prawie krajowym i są 
związane z określonymi sytuacjami 
życiowymi, takimi jak małżeństwo, 
rozwód, inwalidztwo lub zgon deponenta. 
Tego rodzaju depozyty są objęte gwarancją 
przez okres trzech miesięcy po wystąpieniu 
takiej sytuacji lub dłuższy według uznania 
państw członkowskich, maksymalnie do 
12 miesięcy.

Or. en
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Poprawka 57
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) depozyty, które służą celom 
określonym w prawie krajowym i opierają 
się na wypłacie świadczeń z tytułu 
ubezpieczenia lub odszkodowań, na okres 
maksymalnie 12 miesięcy po zapisaniu 
kwoty na dobro rachunku.

Or. en

Poprawka 58
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) depozyty, które spełniają cele 
określone w prawie krajowym i stanowią 
wypłatę świadczeń z tytułu ubezpieczenia 
lub odszkodowania, na okres 
maksymalnie 12 miesięcy po zapisaniu 
kwoty na dobro rachunku.

Or. de

Poprawka 59
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozyty są spłacane w walucie, w 
której prowadzony był rachunek bankowy. 
Jeżeli kwoty wyrażone w euro, o których 

4. Depozyty są spłacane w walucie 
państwa członkowskiego, w którym
prowadzony był rachunek bankowy. Jeżeli 
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mowa w ust. 1 , są przeliczane  na inne
waluty, kwoty faktycznie wypłacane 
deponentom są  równoważne kwotom 
określonym w niniejszej dyrektywie.

kwoty wyrażone w euro, o których mowa 
w ust. 1 , są przeliczane  na inne  waluty, 
kwoty faktycznie wypłacane deponentom 
są  równoważne kwotom określonym w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis dotyczący zwrotu depozytów w walucie, w której prowadzony jest rachunek bankowy, 
jest niepraktyczny i może powodować wydłużenie okresów spłaty. W ramach systemu 
gwarancji depozytów należy zatem spłacać depozyty w walucie kraju, w którym prowadzony 
był rachunek bankowy.

Poprawka 60
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zaokrąglać 
kwoty otrzymane w wyniku przeliczenia, 
pod warunkiem że zaokrąglenie to nie 
przekracza 2 500 EUR.

Państwa członkowskie mogą zaokrąglać 
kwoty otrzymane w wyniku przeliczenia, 
pod warunkiem że zaokrąglenie to nie 
przekracza 5 000 EUR.

Or. en

Poprawka 61
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Kwota  określona w ust. 1 jest 
regularnie, a przynajmniej co pięć lat, 
badana przez Komisję. Komisja 
przedstawia w stosownym przypadku 
wniosek w sprawie  dyrektywy 

6. Kwota określona w ust. 1 jest regularnie, 
a przynajmniej co pięć lat, badana przez 
Komisję. Komisja przedstawia w 
stosownym przypadku wniosek w sprawie 
dyrektywy Parlamentowi Europejskiemu i 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, aby 
dostosować kwotę określoną w ust. 1, w 
szczególności uwzględniając rozwój 
sektora bankowego i sytuację gospodarczą, 
jak również stan polityki monetarnej w 
Unii  . Pierwsza kontrola odbędzie się po 
dniu 31 grudnia 2015 r.,  chyba że 
nieprzewidziane zdarzenia wymuszą 
wcześniejsze jej przeprowadzenie.

Radzie, aby dostosować kwotę określoną w 
ust. 1, w szczególności uwzględniając 
rozwój sektora bankowego i sytuację 
gospodarczą, jak również stan polityki 
monetarnej w Unii, zwłaszcza wahania 
kursów walut. Pierwsza kontrola odbędzie 
się po dniu 31 grudnia 2015 r., chyba że 
nieprzewidziane zdarzenia wymuszą 
wcześniejsze jej przeprowadzenie.

Or. en

Poprawka 62
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niełączeniu depozytów w ramach 
tej samej instytucji kredytowej, jeżeli 
prawo krajowe pozwala instytucji 
kredytowej prowadzić działalność pod 
różnymi nazwami handlowymi. Depozyty 
będą traktowane łącznie w ramach danej 
instytucji kredytowej. Jeżeli łączna kwota 
depozytów przekracza poziom gwarancji 
na deponenta, określony w art. 5 ust. 1, 
odpowiednio zwiększone zostaną składki 
uiszczane na mocy art. 9 i 11.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich instytucja bankowa może działać pod kilkoma różnymi 
nazwami handlowymi, a potrzebuje do tego tylko jednego zatwierdzenia ze strony organu 
regulacyjnego. Biorąc pod uwagę, że konsumentom niezwykle trudno jest zrozumieć strukturę 
organizacyjną banku, kwalifikujący się deponenci powinni być objęci ochroną według nazwy 
handlowej, a nie według właściciela instytucji finansowej.
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Poprawka 63
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy gwarancji depozytów są w stanie 
spłacić nierozporządzalne  depozyty w 
terminie siedmiu  dni , licząc od dnia, w 
którym właściwe organy dokonały 
ustalenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. 
e) ppkt (i), lub od dnia, w którym organ 
sądowy wydał decyzję, o której mowa w 
art. 2 ust. 1 lit. e) ppkt (ii).

Systemy gwarancji depozytów są w stanie 
spłacić nierozporządzalne depozyty w 
terminie pięciu dni roboczych, licząc od 
dnia, w którym właściwe organy dokonały 
ustalenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. 
e) ppkt (i), lub od dnia, w którym organ 
sądowy wydał decyzję, o której mowa w 
art. 2 ust. 1 lit. e) ppkt (ii).

Or. en

Poprawka 64
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązujący 
termin spłaty, o którym mowa w ust. 1, 
wynosi siedem dni roboczych.

Or. en

Poprawka 65
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zdecydować, 
że do dnia 31 grudnia 2015 r. należy 
stosować termin wypłaty, wynoszący 
dziesięć dni roboczych, jeżeli po 
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szczegółowej kontroli właściwy organ 
nadzoru stwierdzi, iż systemy gwarancji 
depozytów nie są jeszcze w stanie 
zagwarantować terminu wypłaty 
wynoszącego pięć dni roboczych.

Or. en

Uzasadnienie

Szybkie dokonanie wypłaty jest warunkiem zaufania deponentów do systemu. Jest to jednak 
także istotne dla uzyskania pewności, że dane państwo członkowskie może dotrzymać 
obiecanego terminu wypłaty, jeżeli nie dotrzyma go bank.

Poprawka 66
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwa członkowskie przyjęły 
dłuższy termin wypłaty wynoszący dziesięć 
dni roboczych, mający zastosowanie do 
dnia 31 grudnia 2015 r., na wniosek 
deponent w ciągu pięciu dni roboczych 
uzyska z systemu gwarancji depozytów 
wypłatę do wysokości 5000 EUR ze swoich 
depozytów kwalifikujących się do zwrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Szybkie dokonanie wypłaty jest warunkiem zaufania deponentów do systemu. Jeżeli państwo 
członkowskie przyjęło dłuższy termin wypłaty, deponent powinien mieć prawo do otrzymania 
w terminie pięciu dni roboczych wypłaty do wysokości 5000 EUR.



AM\861427PL.doc 19/28 PE460.943v01-00

PL

Poprawka 67
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy gwarancji depozytów pozyskują 
dostępne środki finansowe z okresowych 
składek swoich członków, wnoszonych 
dnia 30 czerwca i 31 grudnia każdego
roku. Nie wyklucza to dodatkowego 
finansowania z innych źródeł. Jednorazowe 
opłaty za przyjęcie do systemu nie są 
pobierane.

Systemy gwarancji depozytów pozyskują 
dostępne środki finansowe ze składki
swoich członków, wnoszonej co najmniej 
jeden raz w roku. Nie wyklucza to 
dodatkowego finansowania z innych 
źródeł. Jednorazowe opłaty za przyjęcie do 
systemu nie są pobierane.

Or. de

Uzasadnienie

Systemy gwarancji depozytów powinny same decydować o tym, jak często będą pobierać 
opłaty członkowskie. Ze względu na fakt, że procedura obliczania składek i ich poboru jest 
pracochłonna, w zupełności wystarczy, jeżeli będzie stosowana raz w roku. Obliczanie 
wysokości składki odbywa się głównie w oparciu o zatwierdzony bilans roczny, gdyż musi się 
opierać na pewnej podstawie. Również to stanowi argument za poborem składki raz w roku.

Poprawka 68
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Łączna kwota depozytów i inwestycji 
systemu związanych z jednym podmiotem 
nie może przekroczyć 5 % dostępnych 
środków finansowych systemu. Spółki, 
które należą do tej samej grupy do celów 
sporządzania skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych w rozumieniu 
dyrektywy 83/349/EWG albo zgodnie z 
uznanymi międzynarodowymi zasadami 
rachunkowości, uznaje się za jeden 

skreślony
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podmiot do celów obliczania tego limitu.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie w wysokości 5% mogłoby powodować problemy w małych i średnich państwach 
członkowskich. Stabilną ochronę powinny zapewnić inne ograniczenia dotyczące inwestycji 
o niskim poziomie ryzyka.

Poprawka 69
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Łączna kwota depozytów i inwestycji 
systemu związanych z jednym podmiotem
nie może przekroczyć 5% dostępnych 
środków finansowych systemu. Spółki, 
które należą do tej samej grupy do celów 
sporządzania skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych w rozumieniu 
dyrektywy 83/349/EWG albo zgodnie z 
uznanymi międzynarodowymi zasadami 
rachunkowości, uznaje się za jeden 
podmiot do celów obliczania tego limitu.

(2) Łączna kwota depozytów i inwestycji 
systemu gwarancji w jednym miejscu nie 
może przekroczyć 5% dostępnych środków 
finansowych systemu. Spółki, które należą 
do tej samej grupy przedsiębiorstw do 
celów sporządzania skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych w rozumieniu 
dyrektywy 83/349/EWG albo zgodnie z 
uznanymi międzynarodowymi zasadami 
rachunkowości, uznaje się za jeden 
podmiot do celów obliczania tego limitu.

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dostosowanie wersji niemieckojęzycznej do angielskojęzycznej.

Poprawka 70
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit drugi 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mogą one jednak być również 
wykorzystywane w celu finansowania 
transferu depozytów do innej instytucji 
kredytowej, pod warunkiem że koszty 
ponoszone przez system gwarancji 
depozytów nie przekraczają kwoty 
objętych gwarancjami depozytów w danej 
instytucji kredytowej. W takim przypadku 
w terminie jednego miesiąca od transferu 
depozytów system gwarancji depozytów 
przedkłada Europejskiemu Organowi 
Nadzoru Bankowemu sprawozdanie, w 
którym dowodzi, że określony wyżej limit 
nie został przekroczony.

Państwa członkowskie mogą jednak 
podjąć decyzję o wykorzystywaniu ich w 
celu finansowania transferu depozytów do 
innej instytucji kredytowej, pod warunkiem 
że koszty ponoszone przez system 
gwarancji depozytów nie przekraczają 
kwoty objętych gwarancjami depozytów w 
danej instytucji kredytowej. W takim 
przypadku w terminie jednego miesiąca od 
transferu depozytów system gwarancji 
depozytów przedkłada Europejskiemu 
Organowi Nadzoru Bankowemu 
sprawozdanie, w którym dowodzi, że 
określony wyżej limit nie został 
przekroczony.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana zmiana nie zmieni znaczenia proponowanego artykułu. Spowoduje jednak, że 
tekst będzie jasny i zgodny z następnym akapitem, który również dotyczy wykorzystywania 
środków z systemu gwarancji depozytów.

Poprawka 71
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W indywidualnych przypadkach i pod 
warunkiem zatwierdzenia przez właściwe 
organy na uzasadniony wniosek 
odnośnego systemu gwarancji depozytów 
wartość procentowa, o której mowa w lit. 
a), może wynosić mniej niż 0,5%, jeżeli 
system gwarancji dysponuje odpowiednim 
mechanizmem monitorowania sytuacji 
swoich członków w zakresie ryzyka oraz 
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przewidziano w nim możliwość ingerencji.

Or. de

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość zastosowania wartości niższej niż zaproponowana, jeżeli systemy 
gwarancji dysponują odpowiednimi mechanizmami nadzorowania sytuacji swoich członków 
w zakresie ryzyka z możliwością ingerencji, a także odpowiednimi alternatywnymi 
możliwościami w zakresie finansowania ułatwiającymi im pozyskanie krótkoterminowych 
środków na refinansowanie, jeżeli jest to konieczne w celu zaspokojenia wniesionych 
przeciwko nim roszczeń (obejmuje to konieczność wypłaty depozytów, jeżeli nie udało się 
zapobiec niewypłacalności).

Poprawka 72
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Składki na rzecz systemów gwarancji 
depozytów, o których mowa w art. 9, są 
określane w odniesieniu do każdego 
członka na podstawie poziomu ryzyka, na 
jakie jest narażony. Instytucje kredytowe 
wnoszą co najmniej 75 % i maksymalnie 
200 % kwoty, którą jako składkę musiałby 
wnieść bank o średnim poziomie ryzyka. 
Państwa członkowskie mogą zdecydować, 
że członkowie systemów, o których mowa 
w art. 1 ust. 3 i 4 wnoszą niższe składki na 
rzecz systemów gwarancji depozytów, 
jednak nie niższe niż 37,5 % kwoty, którą 
jako składkę musiałby wnieść banko o 
średnim poziomie ryzyka.

(1) Składki na rzecz systemów gwarancji 
depozytów, o których mowa w art. 9, są 
określane w odniesieniu do każdego 
członka na podstawie poziomu ryzyka, na 
jakie jest narażony. Instytucje kredytowe 
wnoszą co najmniej 75 % i maksymalnie 
200 % kwoty, którą jako składkę musiałby 
wnieść bank o średnim poziomie ryzyka. 
Państwa członkowskie mogą zdecydować, 
że członkowie systemów, o których mowa 
w art. 1 ust. 3 i 4 wnoszą niższe składki na 
rzecz systemów gwarancji depozytów, 
jednak nie niższe niż 37,5 % kwoty, którą 
jako składkę musiałby wnieść banko o 
średnim poziomie ryzyka. Określając 
wysokość składek i poziom docelowy, 
depozyty w budowlanych kasach 
oszczędnościowych uwzględnia się w 
wysokości 20%.

Or. de
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Poprawka 73
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ustęp 2 nie ma zastosowania w 
odniesieniu do systemów gwarancji 
depozytów, o których mowa w art. 1 ust. 2.

(3) Ustęp 2 nie ma zastosowania w 
odniesieniu do systemów gwarancji 
depozytów i budowlanych kas 
oszczędnościowych, o których mowa w art. 
1 ust. 3.

Or. de

Poprawka 74
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obecni deponenci otrzymują informacje 
na wyciągach ze swoich rachunków. 
Informacje te obejmują potwierdzenie, że 
depozyty są depozytami kwalifikującymi 
się w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 4. 
Ponadto konieczne jest odniesienie do 
arkusza informacyjnego w załączniku III 
wraz z informacją, gdzie można go 
uzyskać. Można również wskazać stronę 
internetową właściwego systemu gwarancji 
depozytów.

3. Faktyczni deponenci otrzymują 
informacje na wyciągach ze swoich 
rachunków, na arkuszu informacyjnym 
przy otwieraniu konta oraz co najmniej 
raz w roku listem pocztowym. Informacje 
te obejmują potwierdzenie, że depozyty są 
depozytami kwalifikującymi się w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 4. Ponadto 
konieczne jest odniesienie do arkusza 
informacyjnego w załączniku III wraz z 
informacją, gdzie można go uzyskać. 
Można również wskazać stronę 
internetową właściwego systemu gwarancji 
depozytów.

Or. en

Uzasadnienie

Większość banków zmierza w kierunku bankowości internetowej i zaprzestaje stosowania 
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wyciągów papierowych, co oznacza, że konsumenci niekoniecznie wiedzą, jaki jest ich system 
gwarancji depozytów w ramach aktualnie obowiązujących przepisów. Dzięki tej poprawce 
konsumenci będą regularnie powiadamiani o swym poziomie ochrony i przysługujących im 
prawach.

Poprawka 75
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku połączenia instytucji 
kredytowych ich deponenci są 
informowani o połączeniu co najmniej na 
miesiąc, zanim nabierze ono skutków 
prawnych. Deponenci są informowani o 
fakcie, iż z chwilą gdy połączenie staje się 
skuteczne, wszystkie ich depozyty 
ulokowane w każdym z łączących się 
banków zostaną zsumowane do celów 
określenia zakresu ich ochrony w ramach 
systemu gwarancji depozytów.

6. W przypadku połączenia instytucji 
kredytowych ich deponenci są 
informowani o połączeniu co najmniej na 
miesiąc, zanim nabierze ono skutków 
prawnych. Deponenci są informowani o 
fakcie, iż z chwilą gdy połączenie staje się 
skuteczne, wszystkie ich depozyty 
ulokowane w każdym z łączących się 
banków zostaną zsumowane do celów 
określenia zakresu ich ochrony w ramach 
systemu gwarancji depozytów. Licząc od 
daty zawiadomienia o połączeniu, 
deponenci będą mieć trzy miesiące na 
wybranie banku o innej nazwie 
handlowej, dzięki czemu będą objęci 
ochroną w ramach każdego rachunku 
bankowego do wysokości kwoty określonej 
w art. 5 ust. 1. W razie przekroczenia w 
ciągu tego trzymiesięcznego okresu kwoty 
określonej w art. 5 ust. 1 będzie ona objęta 
ochroną wynikającą z pomnożenia kwoty 
określonej w art. 5 ust. 1 przez liczbę 
połączonych rachunków.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta daje konsumentom czas niezbędny do otwarcia nowego rachunku bankowego i 
do podjęcia świadomej decyzji, ale przy utrzymaniu ochrony w wyniku działania (w tym 
wypadku połączenia), którego mogli sobie nie życzyć lub mogli nie być od razu świadomi.
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Poprawka 76
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli deponent korzysta z bankowości 
internetowej, informacje, które muszą być 
udostępniane na mocy niniejszej 
dyrektywy, są przekazywane środkami 
łączności elektronicznej w sposób 
zapewniający zwrócenie na nie uwagi 
przez deponenta.

7. Jeżeli deponent korzysta z bankowości 
internetowej, informacje, które muszą być 
udostępniane na mocy niniejszej 
dyrektywy, są przekazywane środkami 
łączności elektronicznej w sposób
zapewniający zwrócenie na nie uwagi 
przez deponenta lub na życzenie 
deponenta w formie papierowej.

Or. en

Poprawka 77
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota gwarancji wynosi maksymalnie 100 
000 EUR na bank. Oznacza to, że w celu 
określenia kwoty objętej gwarancją 
sumowane są wszystkie depozyty 
ulokowane w tym samym banku. 
Przykładowo, jeżeli deponent posiada 90 
000 EUR na rachunku oszczędnościowym 
i 20 000 EUR na rachunku bieżącym, 
spłaconych zostanie jedynie 100 000 EUR.

Kwota gwarancji wynosi maksymalnie 
150 000 EUR na bank. Oznacza to, że w 
celu określenia kwoty objętej gwarancją 
sumowane są wszystkie depozyty 
ulokowane w tym samym banku. 
Przykładowo, jeżeli deponent posiada 
120 000 EUR na rachunku 
oszczędnościowym i 40 000 EUR na 
rachunku bieżącym, spłaconych zostanie 
jedynie 150 000 EUR.

Or. en
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Poprawka 78
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 3 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[Tylko w stosownych przypadkach]: 
Metoda ta jest również stosowana w 
przypadku, gdy bank prowadzi działalność
pod różnymi nazwami handlowymi. 
[Wpisać nazwę instytucji kredytowej 
prowadzącej rachunek] działa również pod 
nazwą [wpisać wszystkie inne nazwy tej 
samej instytucji kredytowej]. Oznacza to, 
że suma wszystkich depozytów 
ulokowanych w instytucjach działających
pod jedną lub wieloma z tych nazw 
handlowych jest gwarantowana łącznie do 
wysokości 100 000 EUR.

[Tylko w stosownych przypadkach]: 
Metoda ta jest również stosowana w 
przypadku, gdy bank występuje wobec 
swoich klientów pod różnymi nazwami 
handlowymi. [Wpisać nazwę instytucji 
kredytowej prowadzącej rachunek] działa 
również pod nazwą [wpisać wszystkie inne 
nazwy tej samej instytucji kredytowej]. 
Oznacza to, że każdy depozyt ulokowany w 
instytucji działającej pod jedną lub 
wieloma z tych nazw handlowych jest 
gwarantowany łącznie do wysokości 
150 000 EUR.

Or. en

Poprawka 79
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 3 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wspólnych rachunków górna 
granica 100 000 EUR stosuje się do 
każdego z deponentów. [Tylko w 
stosownych przypadkach]:

W przypadku wspólnych rachunków górna 
granica 150 000 EUR stosuje się do 
każdego z deponentów. [Tylko w 
stosownych przypadkach]:

Or. en

Poprawka 80
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 3 – ustęp 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[Tylko w stosownych przypadkach]: 
Jednakże depozyty na rachunku, do 
którego dwie lub więcej osób jest 
uprawnionych jako członkowie spółki 
osobowej, spółki partnerskiej, 
stowarzyszenia lub jakiegokolwiek 
podobnego ugrupowania niemającego 
osobowości prawnej, są do celów 
obliczenia górnej granicy wynoszącej 100 
000 EUR sumowane i traktowane jako 
depozyt jednego deponenta.

[Tylko w stosownych przypadkach]:
Jednakże depozyty na rachunku, do 
którego dwie lub więcej osób jest 
uprawnionych jako członkowie spółki 
osobowej, spółki partnerskiej, 
stowarzyszenia lub jakiegokolwiek 
podobnego ugrupowania niemającego 
osobowości prawnej, są do celów 
obliczenia górnej granicy wynoszącej 
150 000 EUR sumowane i traktowane jako 
depozyt jednego deponenta.

Or. en

Poprawka 81
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 3 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwym systemem gwarancji 
depozytów jest [wpisać nazwę oraz adres, 
telefon, adres poczty elektronicznej i stronę 
internetową]. Dokonuje on spłaty 
depozytów (w kwocie do 100 000 EUR) w 
terminie sześciu tygodni, a od 31 grudnia 
2013 r. w terminie tygodnia.

Właściwym systemem gwarancji 
depozytów jest [wpisać nazwę oraz adres, 
telefon, adres poczty elektronicznej i stronę 
internetową]. Dokonuje on spłaty 
depozytów (w kwocie do 150 000 EUR) w 
terminie sześciu tygodni, a od 31 grudnia 
2013 r. w terminie tygodnia.

Or. en

Poprawka 82
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 3 – ustęp 9 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[Tylko w stosownych przypadkach]: [Tylko w stosownych przypadkach]:
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Depozyt jest gwarantowany przez 
instytucjonalny system ochrony, który [nie] 
jest uznany jako system gwarancji 
depozytów. Oznacza to, że wszystkie 
banki, które są członkami tego systemu, 
udzielają sobie wzajemnej pomocy w celu 
uniknięcia upadłości banku. Jeśli mimo 
tego dojdzie do upadłości banku depozyty 
zostaną spłacone do wysokości 100 000 
EUR.

Depozyt jest gwarantowany przez 
instytucjonalny system ochrony, który [nie] 
jest uznany jako system gwarancji 
depozytów. Oznacza to, że wszystkie 
banki, które są członkami tego systemu, 
udzielają sobie wzajemnej pomocy w celu 
uniknięcia upadłości banku. Jeśli mimo 
tego dojdzie do upadłości banku depozyty 
zostaną spłacone do wysokości 150 000 
EUR.

Or. en


