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Alteração 35
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os sistemas de garantia de depósitos 
deverão poder ir além de uma mera 
função de reembolso e exigir que as 
instituições membros forneçam 
informações adicionais para, com base 
nestas, desenvolver sistemas de alerta 
precoce. Desta forma, as contribuições 
com base no risco podem ser ajustadas 
numa fase inicial, ou podem ser propostas 
medidas preventivas contra riscos 
conhecidos. Em caso de desequilíbrios 
iminentes, os operadores do sistema de 
garantia de depósitos devem poder decidir 
sobre as medidas de apoio ou poder 
utilizar os seus recursos para apoiar a 
liquidação ordenada das instituições 
problemáticas, a fim de evitar os custos de 
reembolso dos depositantes e os outros 
impactos adversos da insolvência. 

Or. en

Alteração 36
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Considerando 24 

Texto da Comissão Alteração

(24) As contribuições para os sistemas de 
garantia de depósitos devem ter em 
consideração o nível de risco a que os 
seus membros se expõem, de modo a 
reflectir o perfil de risco de cada banco e a 
calcular as contribuições de modo 

(24) Os Estados-Membros são 
incentivados a estabelecer as 
contribuições para os sistemas de garantia 
de depósitos de modo a reflectir o perfil de 
risco de cada banco e a calcular as 
contribuições de modo equitativo, 
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equitativo, incentivando um 
comportamento de menor risco. O 
desenvolvimento de um conjunto de 
indicadores fundamentais obrigatórios 
para todos os Estados-Membros e de um 
conjunto de indicadores suplementares 
facultativos permitirá uma harmonização 
gradual.

incentivando um comportamento de menor 
risco.

Or. en

Alteração 37
Heide Rühle

Proposta de directiva
Considerando 24 

Texto da Comissão Alteração

(24) As contribuições para os sistemas de 
garantia de depósitos devem ter em 
consideração o nível de risco a que os seus 
membros se expõem, de modo a reflectir o 
perfil de risco de cada banco e a calcular as 
contribuições de modo equitativo, 
incentivando um comportamento de menor 
risco. O desenvolvimento de um conjunto 
de indicadores fundamentais obrigatórios 
para todos os Estados-Membros e de um 
conjunto de indicadores suplementares 
facultativos permitirá uma harmonização 
gradual.

(24) As contribuições para os sistemas de 
garantia de depósitos devem ter em 
consideração o nível de risco a que os seus 
membros se expõem, de modo a reflectir o 
perfil de risco de cada banco e a calcular as 
contribuições de modo equitativo, 
incentivando um comportamento de menor 
risco. O desenvolvimento de um conjunto 
de indicadores fundamentais obrigatórios 
para todos os Estados-Membros e de um 
conjunto de indicadores suplementares 
facultativos permitirá uma harmonização 
gradual. Para domínios do sector do 
crédito com requisitos legais especiais, de 
risco particularmente baixo, sobretudo as 
caixas de crédito à habitação, devem ser 
previstas disposições especiais em 
conformidade.

Or. de
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Alteração 38
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Considerando 26 

Texto da Comissão Alteração

(26) O prazo de reembolso máximo de seis 
semanas a aplicar a partir de 31 de 
Dezembro de 2010 é incompatível com a 
necessidade de preservar a confiança dos 
depositantes e não satisfaz as suas 
necessidades. Por conseguinte, este prazo 
deverá ser reduzido para uma semana.

(26) O prazo de reembolso máximo de seis 
semanas a aplicar a partir de 31 de 
Dezembro de 2010 é incompatível com a 
necessidade de preservar a confiança dos 
depositantes e não satisfaz as suas 
necessidades. Por conseguinte, este prazo 
deverá ser reduzido para cinco dias úteis.

Or. en

Alteração 39
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) As autoridades de supervisão 
devem aplicar procedimentos rigorosos de 
licenciamento a cada instituição de 
crédito que pretenda aderir a um sistema 
de garantia de depósitos. 

Or. en

Justificação

O sistema de garantia de depósitos pode criar problemas de risco moral. É necessário um 
processo rigoroso de licenciamento para avaliar o plano de negócios de cada uma das 
instituições que utilizam o sistema de garantia de depósitos. O licenciamento deve ser sujeito 
a condições adequadas.
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Alteração 40
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

a) «Depósito»: os saldos credores 
resultantes de fundos existentes numa 
conta ou de situações transitórias 
decorrentes de operações bancárias 
normais, que devem ser restituídos pela 
instituição de crédito nas condições legais 
e contratuais aplicáveis.

a) «Depósito»: os saldos credores 
resultantes de fundos existentes numa 
conta ou de situações transitórias 
decorrentes de operações bancárias 
normais, que devem ser restituídos pela 
instituição de crédito nas condições legais 
e contratuais aplicáveis, e as dívidas 
representadas por títulos emitidos pela 
instituição de crédito.

Or. de

Alteração 41
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 3 – travessão 1 

Texto da Comissão Alteração

a sua existência só pode ser demonstrada 
por um certificado distinto de um extracto 
de conta;

a sua existência só pode ser demonstrada 
por um certificado distinto de um extracto 
de conta, com excepção das cadernetas de 
poupança;

Or. en

Justificação

Esta alteração permite abranger os instrumentos de poupança tradicionais, como as 
cadernetas de poupança ou os certificados de depósito. Estes depósitos são utilizados como 
substitutos das contas de poupança e são populares entre os consumidores de muitos 
Estados-Membros.
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Alteração 42
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Nível-alvo», 1,5% dos depósitos 
elegíveis para cobertura pelos quais um 
sistema de garantia de depósitos é 
responsável;

h) «Nível-alvo», 1,0% dos depósitos 
cobertos para cobertura pelos quais um 
sistema de garantia de depósitos é 
responsável;

Or. de

Justificação

No que respeita à protecção dos consumidores e à limitação dos custos que serão 
repercutidos pelas instituições financeiras nos consumidores, o nível-alvo deverá basear-se 
no montante efectivo dos depósitos (depósitos cobertos) e não nos hipotéticos depósitos 
elegíveis. Um nível-alvo no valor de 1,0% dos depósitos cobertos proporciona aos sistemas 
uma almofada financeira suficiente.

Alteração 43
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Nível-alvo», 1,5% dos depósitos 
elegíveis para cobertura pelos quais um 
sistema de garantia de depósitos é 
responsável; 

h) «Nível-alvo», 1,5% dos depósitos 
elegíveis para cobertura pelos quais um 
sistema de garantia de depósitos é 
responsável; do nível-alvo devem ser 
retirados os meios financeiros que as 
próprias instituições de crédito constituem 
com base em disposições legais para 
garantir a liquidez e impedir a insolvência 
bancária;

Or. de
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Alteração 44
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) "Nível-alvo", 1,5% dos depósitos 
elegíveis para cobertura pelos quais um 
sistema de garantia de depósitos é 
responsável;

h) "Nível-alvo", um nível fixado pelos 
Estados-Membros, que tem em conta a 
estrutura e o nível de risco do sector 
bancário daquele Estado-Membro; 

Or. en

Alteração 45
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Nenhuma instituição de crédito poderá 
aceitar depósitos se não for membro de um 
desses sistemas.

Nenhuma instituição de crédito poderá 
aceitar depósitos se não for membro de um 
desses sistemas e se não cumprir as 
exigências das autoridades de supervisão. 
É necessário que as autoridades de 
supervisão adoptem um processo de 
licenciamento rigoroso para avaliar a 
solidez do plano de negócios de cada uma 
das instituições que utiliza o sistema de 
garantia de depósitos.

Or. en

Justificação

Existe uma série de casos em que as instituições aceitam níveis de risco extremos e, como tal, 
podem oferecer elevadas taxas de juro pelos depósitos. Estas instituições atraem clientes 
unicamente devido à protecção oferecida pelos sistemas de garantia de depósitos. Por 
conseguinte, é necessário pelo menos um processo de licenciamento rigoroso para avaliar a 
solidez do plano de negócios de cada uma das instituições que utiliza o sistema de garantia 
de depósitos. O licenciamento deve ser sujeito a condições adequadas.



AM\861427PT.doc 9/28 PE460.943v01-00

PT

Alteração 46
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Esses testes são efectuados pelo menos 
uma vez a cada três anos ou quando as 
circunstâncias o exijam. O primeiro teste 
tem lugar até 31 de Dezembro de 2013.

Esses testes são efectuados pelo menos 
uma vez por ano ou com maior frequência
quando as circunstâncias o exijam. O 
primeiro teste tem lugar até 31 de 
Dezembro de 2013.

Or. en

Alteração 47
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Depósitos de autoridades; j) Depósitos do Estado e das 
administrações centrais, bem como das 
autoridades regionais e locais;

Or. de

Alteração 48
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram que 
os depósitos das autoridades locais sejam 
excluídos do artigo 4.º, n.º 1, alínea j),
quando a perda dos depósitos afectar 
significativamente a manutenção das 
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funções da administração local.

Or. de

Alteração 49
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que a 
cobertura do conjunto dos depósitos de um 
mesmo depositante seja de, pelo menos, 
100 000 EUR no caso de os depósitos 
ficarem indisponíveis.

1. Os Estados-Membros asseguram que a 
cobertura do conjunto dos depósitos de um 
mesmo depositante seja de, pelo menos, 
150 000 EUR no caso de os depósitos 
ficarem indisponíveis.

Or. en

Alteração 50
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1-A (new) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros não 
participantes na zona euro receberão um 
determinado montante de protecção 
equivalente na sua moeda, arredondado 
para a unidade mais próxima de 1 000.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não participantes na zona euro não têm a segurança de um nível de 
protecção fixo, o que coloca em desvantagem os consumidores desses Estados-Membros. Este 
montante fixo irá também assegurar que as flutuações cambiais não afectem injustamente o 
nível de protecção dos consumidores.
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Alteração 51
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
sistemas de garantia de depósitos não se 
desviem do nível de cobertura previsto no 
n.º 1. No entanto, os Estados-Membros
podem decidir que os seguintes depósitos 
sejam cobertos, desde que os custos 
correspondentes ao respectivo reembolso 
não sejam abrangidos pelos artigos 9.º, 
10.º e 11.º:

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
sistemas de garantia de depósitos confiram 
legitimidade nos termos do n. º 1. Além 
disso, os Estados-Membros asseguram 
que os seguintes depósitos estejam 
totalmente protegidos:

Or. en

Alteração 52
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
sistemas de garantia de depósitos não se 
desviem do nível de cobertura previsto no 
n.º 1. No entanto, os Estados-Membros
podem decidir que os seguintes depósitos 
sejam cobertos, desde que os custos 
correspondentes ao respectivo reembolso 
não sejam abrangidos pelos artigos 9.º, 
10.º e 11.º:

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
sistemas de garantia de depósitos não se 
desviem do nível de cobertura previsto no 
n.º 1. Os Estados-Membros asseguram que 
os seguintes depósitos estejam totalmente 
protegidos:

Or. de
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Alteração 53
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) depósitos decorrentes de transacções 
imobiliárias para fins residenciais privados, 
até ao limite de 12 meses a contar da data 
em que o montante foi creditado;

a) depósitos decorrentes de transacções 
imobiliárias para fins residenciais privados, 
durante 3 meses a contar da data em que o 
montante foi creditado ou durante um 
período mais longo, a fixar pelos 
Estados-Membros, até ao limite de 12 
meses;

Or. en

Alteração 54
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) depósitos decorrentes de transacções 
imobiliárias para fins residenciais 
privados, até ao limite de 12 meses a 
contar da data em que o montante foi 
creditado;

a) depósitos decorrentes de transacções 
imobiliárias relacionadas com 
propriedades residenciais privadas, até ao 
limite de 12 meses a contar da data em que 
o montante foi creditado;

Or. en

Alteração 55
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Depósitos que se destinam a satisfazer b) Depósitos que se destinam a servir fins
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considerações sociais definidas na 
legislação nacional e que estão associados 
a determinados acontecimentos da vida, 
como o casamento, divórcio, invalidez ou 
morte de um depositante. A cobertura é 
limitada ao prazo de 12 meses a contar da 
data em que tenha ocorrido esse 
acontecimento.

sociais definidos na legislação nacional e 
que estão associados a determinados 
acontecimentos da vida, como o 
casamento, divórcio, aposentação,
despedimento, invalidez ou morte de um 
depositante, até um limite de 12 meses a 
contar da data em que o montante tenha 
sido creditado.

Or. en

Alteração 56
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Depósitos que se destinam a satisfazer 
considerações sociais definidas na 
legislação nacional e que estão associados 
a determinados acontecimentos da vida, 
como o casamento, divórcio, invalidez ou 
morte de um depositante. A cobertura é 
limitada ao prazo de 12 meses a contar da 
data em que tenha ocorrido esse
acontecimento.

b) Depósitos que se destinam a satisfazer 
considerações sociais definidas na 
legislação nacional e que estão associados 
a determinados acontecimentos da vida, 
como o casamento, divórcio, invalidez ou 
morte de um depositante. A cobertura tem 
uma duração de 3 meses a contar da data 
do acontecimento, podendo os 
Estados-Membros fixar um prazo mais 
longo, até um limite de 12 meses.

Or. en

Alteração 57
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Depósitos que servem objectivos 
definidos na legislação nacional e se
baseiam no pagamento de prestações ou
de indemnizações de seguros, até ao limite 
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de 12 meses a contar da data em que o 
montante foi creditado; 

Or. en

Alteração 58
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Depósitos que servem objectivos 
definidos na legislação nacional e se 
baseiam no pagamento de prestações ou
de indemnizações de seguros, até ao limite 
de 12 meses a contar da data em que o 
montante foi creditado.

Or. de

Alteração 59
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os depósitos são pagos na divisa em que 
a conta era gerida. Se os montantes 
expressos em euros referidos no n.º 1 
forem convertidos para outras divisas, os 
montantes nas moedas nacionais 
efectivamente pagos aos depositantes são 
equivalentes aos fixados na presente 
directiva.

4. Os depósitos são pagos na divisa do 
Estado-Membro em que a conta era gerida. 
Se os montantes expressos em euros 
referidos no n.º 1 forem convertidos para 
outras divisas, os montantes nas moedas 
nacionais efectivamente pagos aos 
depositantes são equivalentes aos fixados 
na presente directiva.

Or. en
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Justificação

Uma regra impondo que os depósitos sejam reembolsados na divisa em que a conta é 
mantida é impraticável e pode levar a longos períodos de reembolso. Os SGD devem, por 
conseguinte, reembolsar os depósitos na divisa do país em que a conta era mantida.

Alteração 60
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem proceder ao 
arredondamento dos montantes que 
resultem da conversão, desde que esse 
arredondamento não exceda 2 500 EUR.

Os Estados-Membros podem proceder ao 
arredondamento dos montantes que 
resultem da conversão, desde que esse 
arredondamento não exceda 5 000 EUR.

Or. en

Alteração 61
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. O montante indicado no n.º 1 é objecto 
de uma reanálise periódica, pelo menos de 
cinco em cinco anos, pela Comissão. Esta 
apresenta, se for caso disso, uma proposta 
de directiva ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho para adaptar o montante indicado 
no n.º 1, tendo nomeadamente em conta a 
evolução do sector bancário e a situação 
económica e monetária na União. À
primeira reanálise só terá lugar depois de 
31 de Dezembro de 2015, salvo se se vier a 
revelar necessária mais cedo devido a 
acontecimentos inesperados.

6. O montante indicado no n.º 1 é objecto 
de uma reanálise periódica, pelo menos de 
cinco em cinco anos, pela Comissão. Esta 
apresenta, se for caso disso, uma proposta 
de directiva ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho para adaptar o montante indicado 
no n.º 1, tendo nomeadamente em conta a 
evolução do sector bancário e a situação 
económica e monetária na União, 
nomeadamente as flutuações das taxas de 
câmbio. A primeira reanálise só terá lugar 
depois de 31 de Dezembro de 2015, salvo 
se se vier a revelar necessária mais cedo 
devido a acontecimentos inesperados.
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Or. en

Alteração 62
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros podem decidir 
não agregar os depósitos na mesma 
instituição de crédito se a legislação 
nacional permitir que a instituição de 
crédito opere sob diferentes denominações 
comerciais. Os depósitos serão agregados 
na instituição de crédito. No caso de o 
montante do conjunto dos depósitos 
exceder o nível de cobertura por 
depositante de acordo com o n.º 1 do 
artigo 5.º, as contribuições dos artigos 9. º 
e 11.º serão aumentadas em 
conformidade. 

Or. en

Justificação

Em muitos Estados-Membros, uma instituição bancária pode operar sob diferentes 
denominações comerciais, mas necessita apenas de uma autorização do regulador. Tendo em 
conta que é extremamente difícil para os consumidores compreenderem a estrutura societária 
de um banco, os depositantes elegíveis devem ser abrangidos pela denominação comercial, e 
não pelo proprietário da instituição financeira.

Alteração 63
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Os sistemas de garantia de depósitos Os sistemas de garantia de depósitos 
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devem encontrar-se em condições de 
reembolsar os depósitos indisponíveis, no 
prazo de 7 dias a contar da data em que as 
autoridades competentes procederem à 
verificação a que se refere o artigo 2.º, 
n.º 1, alínea e), subalínea i) ou em que a 
autoridade judicial proferir a decisão a que 
se refere o artigo 2.º, n.º 1, alínea e), 
subalínea ii).

devem encontrar-se em condições de 
reembolsar os depósitos indisponíveis, no 
prazo de cinco dias úteis a contar da data 
em que as autoridades competentes 
procederem à verificação a que se refere o 
artigo 2.º, n.º 1, alínea e), subalínea i) ou 
em que a autoridade judicial proferir a 
decisão a que se refere o artigo 2.º, n.º 1, 
alínea e), subalínea ii).

Or. en

Alteração 64
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2013, o 
período de reembolso referido no n.º 1 
será de sete dias úteis.

Or. en

Alteração 65
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros podem 
decidir, até 31 de Dezembro de 2015, se 
um prazo de dez dias úteis deve ser 
aplicado ao reembolso, na condição de 
que, após uma análise aprofundada, a 
autoridade de supervisão competente 
estabeleça que os sistemas de garantia de 
depósitos não estão ainda em condições 
de garantir um prazo de cinco dias úteis 
para o reembolso. 
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Or. en

Justificação

Um prazo de reembolso curto é importante para a confiança dos depositantes no sistema. No 
entanto, para assegurar essa confiança, importa igualmente que o prazo de reembolso 
prometido possa ser cumprido pelo Estado-Membro em caso de incumprimento por parte de 
um banco.

Alteração 66
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso os Estados-Membros tenham 
adoptado, até 31 de Dezembro de 2015, 
um prazo de reembolso superior a dez dias 
úteis, os depositantes devem receber, no 
prazo de cinco dias úteis, e mediante 
pedido, um reembolso até 5 000 EUR do 
sistema de garantia de depósitos pelos 
seus depósitos elegíveis para reembolso. 

Or. en

Justificação

Um prazo de reembolso curto é importante para a confiança dos depositantes no sistema. 
Caso o Estado-Membro tenha adoptado um prazo de reembolso mais longo, o depositante 
deve ter o direito de receber um reembolso até 5 000 EUR no prazo de cinco dias úteis.

Alteração 67
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração

Os sistemas de garantia de depósitos 
devem aumentar os recursos financeiros 
disponíveis através de contribuições 
regulares dos seus membros em 30 de 
Junho e em 31 de Dezembro de cada ano, 
o que não impede financiamentos 
adicionais de outras fontes. Não podem ser 
exigidos direitos de entrada no sistema.

Os sistemas de garantia de depósitos 
devem aumentar os recursos financeiros 
disponíveis através de contribuições pagas 
pelo menos uma vez por ano pelos seus 
membros, o que não impede 
financiamentos adicionais de outras fontes. 
Não podem ser exigidos direitos de entrada 
no sistema.

Or. de

Justificação

Os sistemas de garantia de depósitos devem ter a liberdade de decidir com que frequência
angariam as suas contribuições. Como o processo de cálculo das contribuições e da 
respectiva angariação é dispendioso, é perfeitamente suficiente que estas sejam efectuadas 
uma vez por ano. Uma vez que o cálculo das contribuições deve assentar numa base sólida, 
este processa-se principalmente através do balanço auditado. Isto constitui mais um 
argumento a favor da contribuição anual.

Alteração 68
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O montante acumulado dos depósitos e 
investimentos de um sistema relativos a 
um único organismo não deve ultrapassar 
5% dos seus recursos financeiros 
disponíveis. As sociedades incluídas num 
mesmo grupo para efeitos de consolidação 
de contas, na acepção da Directiva 
83/349/CEE, ou de acordo com regras 
contabilísticas internacionalmente 
reconhecidas, são consideradas como 
uma única entidade para efeitos de 
cálculo desse limite.

Suprimido



PE460.943v01-00 20/28 AM\861427PT.doc

PT

Or. en

Justificação

O limite de 5% pode causar alguns problemas aos Estados-Membros de pequena e média 
dimensão. Outros limites relativos a investimentos de baixo risco dos sistemas deverão 
oferecer uma protecção estável. 

Alteração 69
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O montante acumulado dos depósitos e 
investimentos de um sistema relativos a
um único organismo não deve ultrapassar 
5% dos seus recursos financeiros 
disponíveis. As sociedades incluídas num 
mesmo grupo para efeitos de consolidação 
de contas, na acepção da Directiva 
83/349/CEE, ou de acordo com regras 
contabilísticas internacionalmente 
reconhecidas, são consideradas como uma 
única entidade para efeitos de cálculo desse 
limite.

2. O montante acumulado dos depósitos e 
investimentos de um sistema relativos a
uma única entidade não deve ultrapassar 
5% dos seus recursos financeiros 
disponíveis. As sociedades incluídas num 
mesmo grupo para efeitos de consolidação 
de contas, na acepção da Directiva 
83/349/CEE, ou de acordo com regras 
contabilísticas internacionalmente 
reconhecidas, são consideradas como uma 
única entidade para efeitos de cálculo desse 
limite.

Or. de

Justificação

Modificação para adaptar a versão alemã à versão inglesa.

Alteração 70
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração

No entanto, podem também ser utilizados
para financiar a transferência dos depósitos
para outras instituições de crédito, desde 
que os custos suportados pelo sistema de
garantia não ultrapassem o montante dos 
depósitos cobertos pela instituição de
crédito em causa. Neste caso, o sistema de 
garantia, no prazo de 1 mês a partir da
transferência dos depósitos, apresenta um 
relatório à Autoridade Bancária Europeia
que prova que o limite acima referido não 
foi ultrapassado.

No entanto, os Estados-Membros podem 
decidir utilizá-los para financiar a 
transferência dos depósitos para outras 
instituições de crédito, desde que os custos 
suportados pelo sistema de garantia não 
ultrapassem o montante dos depósitos 
cobertos pela instituição de crédito em 
causa. Neste caso, o sistema de garantia, no 
prazo de 1 mês a partir da transferência dos 
depósitos, apresenta um relatório à 
Autoridade Bancária Europeia que prova 
que o limite acima referido não foi 
ultrapassado.

Or. en

Justificação

A alteração proposta não altera o sentido do artigo proposto. Irá, todavia, tornar o texto 
claro e coerente com o parágrafo seguinte, que também trata da utilização de fundos dos 
SGD.

Alteração 71
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após análise caso a caso e sob reserva da 
autorização das autoridades competentes 
no seguimento de um pedido motivado por 
parte do sistema de garantia de depósitos 
em causa, a percentagem referida na 
alínea a) pode ser estabelecida num valor 
abaixo dos 0,5 %, quando esteja
assegurado que o sistema de garantia
dispõe de um sistema adequado de 
controlo da situação de risco dos seus 
membros e de poderes correspondentes.
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Or. de

Justificação

O limite proposto deve poder tornar-se inferior quando esteja assegurado que os sistemas de 
garantia de depósitos dispõem dos sistemas adequados para o controlo da situação de risco 
dos seus membros com os correspondentes poderes, bem como das alternativas de 
financiamento adequadas que lhes permitam obter refinanciamento a curto prazo, quando tal 
seja necessário para satisfazer os créditos que lhes sejam exigidos (isto inclui a situação de 
que decorre de um pagamento, se a tentativa de solucionar a situação de insolvência não 
tiver sido bem sucedida).

Alteração 72
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. As contribuições para os sistemas de 
garantia de depósitos referidas no artigo 9.º 
são determinadas para cada membro em 
função do grau de risco que apresenta. As 
instituições de crédito não podem 
contribuir com menos de 75% nem mais de 
200% do montante com que um banco de 
risco médio terá de contribuir. Os 
Estados-Membros podem decidir que os 
membros dos sistemas referidos no artigo 
1.º, n.ºs 3 e 4, paguem uma contribuição 
inferior, mas que nunca poderá ser menor 
do que 37,5% do montante com que um 
banco de risco médio terá de contribuir.

1. As contribuições para os sistemas de 
garantia de depósitos referidas no artigo 9.º 
são determinadas para cada membro em 
função do grau de risco que apresenta. As 
instituições de crédito não podem 
contribuir com menos de 75% nem mais de 
200% do montante com que um banco de 
risco médio terá de contribuir. Os 
Estados-Membros podem decidir que os 
membros dos sistemas referidos no artigo 
1.º, n.ºs 3 e 4, paguem uma contribuição 
inferior, mas que nunca poderá ser menor 
do que 37,5% do montante com que um 
banco de risco médio terá de contribuir. Os 
depósitos em caixas de crédito à habitação
são considerados, na determinação das 
contribuições e do nível-alvo, numa 
percentagem de 20%.

Or. de
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Alteração 73
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O n.º 2 não é aplicável aos sistemas de 
garantia de depósitos referidos no artigo 
1.º, n.º 2.

3. O n.º 2 não é aplicável aos sistemas de 
garantia de depósitos referidos no artigo 
1.º, n.º 3, nem às caixas de crédito à 
habitação.

Or. de

Alteração 74
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. As informações são fornecidas aos 
depositantes actuais através dos extractos 
de conta. As informações consistem na 
confirmação de que os depósitos são 
elegíveis em conformidade com o artigo 
2.º, n.º 1, e com o artigo 4.º. Além disso, 
deve ser feita referência à ficha de 
informação constante do anexo III e ao 
modo como pode ser obtida. Pode 
igualmente ser indicado o endereço do sítio 
Web do responsável pelo sistema de 
garantia de depósitos.

3. As informações são fornecidas aos 
depositantes actuais através dos extractos 
de conta, numa ficha de informação no 
momento da abertura da conta e pelo 
menos uma vez por ano por via postal. As 
informações consistem na confirmação de 
que os depósitos são elegíveis em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 1, e com 
o artigo 4.º. Além disso, deve ser feita 
referência à ficha de informação constante 
do anexo III e ao modo como pode ser 
obtida. Pode igualmente ser indicado o 
endereço do sítio Web do responsável pelo 
sistema de garantia de depósitos.

Or. en

Justificação

A maioria dos bancos está a avançar para operações bancárias em linha e a deixar de 
utilizar extractos em suporte de papel, o que significa que os consumidores podem não estar 
necessariamente cientes do seu SGD a que dizem respeito as actuais disposições. Esta 
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alteração garante que os consumidores sejam informados de forma regular sobre o seu nível 
e os seus direitos de protecção.

Alteração 75
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Se as instituições de crédito forem 
objecto de uma fusão, os seus depositantes 
são informados da mesma pelo menos um 
mês antes da data em que produz efeitos 
jurídicos. Os depositantes são informados 
de que, a partir do momento em que a 
fusão se concretize, todos os seus depósitos 
junto de cada um dos bancos envolvidos 
serão, após a fusão agregados para efeitos 
da determinação da cobertura de que 
beneficiam ao abrigo do sistema de 
garantia de depósitos.

6. Se as instituições de crédito forem 
objecto de uma fusão, os seus depositantes 
são informados da mesma pelo menos um 
mês antes da data em que produz efeitos 
jurídicos. Os depositantes são informados 
de que, a partir do momento em que a 
fusão se concretize, todos os seus depósitos 
junto de cada um dos bancos envolvidos 
serão, após a fusão agregados para efeitos 
da determinação da cobertura de que 
beneficiam ao abrigo do sistema de 
garantia de depósitos. Os depositantes 
terão um prazo de três meses a contar da 
notificação da fusão para escolher outra 
denominação comercial do banco, de 
forma a garantir a protecção de cada 
conta bancária no montante previsto no 
n.º 1 do artigo 5.º. Durante o período de 
três meses, se o montante previsto no n.º 1 
do artigo 5.º for excedido, a protecção 
ascenderá ao montante estabelecido no n.º 
1 do artigo 5.º multiplicado pelo número 
de contas que se fundiram. 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa dar aos consumidores o tempo necessário para abrirem uma conta 
bancária e tomarem uma decisão informada, mas estando simultaneamente protegidos 
durante uma acção (fusão) que possivelmente não desejaram ou da qual não se aperceberam 
imediatamente.
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Alteração 76
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Se um depositante for utilizador de 
serviços bancários pela Internet, as 
informações que devem ser divulgadas por 
força da presente directiva são-lhe 
comunicadas por via electrónica numa 
forma que chame a sua atenção para as 
mesmas.

7. Se um depositante for utilizador de 
serviços bancários pela Internet, as 
informações que devem ser divulgadas por 
força da presente directiva são-lhe 
comunicadas por via electrónica numa 
forma que chame a sua atenção para as 
mesmas, ou em formato papel, se o 
depositante optar por essa modalidade.

Or. en

Alteração 77
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Anexo III – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

O reembolso cobre um montante máximo 
de 100 000 EUR por banco. Significa isto 
que todos os depósitos num mesmo banco 
serão agregados para efeitos da 
determinação do nível de cobertura. Se, por 
exemplo, um depositante for titular de uma 
conta-poupança com um saldo de 90 000
EUR e de uma conta corrente com um 
saldo de 20 000 EUR, só será reembolsado 
em 100 000 EUR.

O reembolso cobre um montante máximo 
de 150 000 EUR por banco. Significa isto 
que todos os depósitos num mesmo banco 
serão agregados para efeitos da 
determinação do nível de cobertura. Se, por 
exemplo, um depositante for titular de uma 
conta-poupança com um saldo de 120 000
EUR e de uma conta corrente com um 
saldo de 40 000 EUR, só será reembolsado 
em 150 000 EUR.

Or. en
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Alteração 78
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Anexo III – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

[Só se aplicável]: Este método será 
também aplicado no caso de um banco que 
opere sob diferentes denominações 
comerciais. O [inserir nome da instituição 
de crédito onde a conta se encontra aberta] 
opera também sob a designação [inserir 
todas as outras marcas da mesma 
instituição de crédito]. Significa isto que 
todos os depósitos numa ou mais dessas 
instituições são, no total, cobertos até ao 
montante de 100 000 EUR.

[Só se aplicável]: Este método será 
também aplicado no caso de um banco que 
opere sob diferentes marcas para os seus 
clientes. O [inserir nome da instituição de 
crédito onde a conta se encontra aberta] 
opera também sob a designação [inserir 
todas as outras marcas da mesma 
instituição de crédito]. Significa isto que 
todos os depósitos numa ou mais dessas 
marcas são, no total, cobertos até ao 
montante de 150 000 EUR cada.

Or. en

Alteração 79
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Anexo III – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

Caso existam contas colectivas, o limite de 
100 000 EUR é aplicável a cada 
depositante.

Caso existam contas colectivas, o limite de 
150 000 EUR é aplicável a cada 
depositante.

Or. en

Alteração 80
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Anexo III – ponto 5 

Texto da Comissão Alteração

[Só se aplicável]: No entanto, os depósitos [Só se aplicável]: No entanto, os depósitos 



AM\861427PT.doc 27/28 PE460.943v01-00

PT

numa conta à qual tenham acesso duas ou 
mais pessoas na qualidade de sócios de 
uma sociedade ou de membros de uma 
associação ou de qualquer agrupamento de 
natureza similar, destituídos de 
personalidade jurídica, serão agregados e 
tratados como se tivessem sido feitos por 
um único depositante, para efeitos do 
cálculo do limite de 100 000 EUR.

numa conta à qual tenham acesso duas ou 
mais pessoas na qualidade de sócios de 
uma sociedade ou de membros de uma 
associação ou de qualquer agrupamento de 
natureza similar, destituídos de 
personalidade jurídica, serão agregados e 
tratados como se tivessem sido feitos por 
um único depositante, para efeitos do 
cálculo do limite de 150 000 EUR.

Or. en

Alteração 81
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Anexo III – ponto 7 

Texto da Comissão Alteração

O responsável pelo sistema de garantia de 
depósitos é [inserir o nome, endereço, 
número de telefone, endereço de correio 
electrónico e sítio Internet]. Essa entidade 
reembolsará os seus depósitos (até ao 
limite de 100 000 EUR), no prazo máximo 
de seis semanas e, a partir de 31 de 
Dezembro de 2013, no prazo máximo de 
uma semana.

O responsável pelo sistema de garantia de 
depósitos é [inserir o nome, endereço, 
número de telefone, endereço de correio 
electrónico e sítio Internet]. Essa entidade 
reembolsará os seus depósitos (até ao 
limite de 150 000 EUR), no prazo máximo 
de seis semanas e, a partir de 31 de 
Dezembro de 2013, no prazo máximo de 
uma semana.

Or. en

Alteração 82
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Anexo III – ponto 9 

Texto da Comissão Alteração

[Só se aplicável]: O seu depósito é 
garantido por um sistema de garantia 
institucional [reconhecido/não 
reconhecido] como sistema de garantia de 

[Só se aplicável]: O seu depósito é 
garantido por um sistema de garantia 
institucional [reconhecido/não 
reconhecido] como sistema de garantia de 
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depósitos. Significa isto que os bancos que 
são membros desse sistema se apoiam 
mutuamente, de modo a evitar situações de 
incumprimento. No entanto, se apesar de 
tudo se verificar uma dessas situações de 
incumprimento, os seus depósitos serão 
reembolsados até ao limite de 100 000
EUR.

depósitos. Significa isto que os bancos que 
são membros desse sistema se apoiam 
mutuamente, de modo a evitar situações de 
incumprimento. No entanto, se apesar de 
tudo se verificar uma dessas situações de 
incumprimento, os seus depósitos serão 
reembolsados até ao limite de 150 000
EUR.

Or. en


