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Amendamentul 35
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Instituțiile de garantare a depozitelor 
ar trebui  să poată acționa dincolo de 
funcția pur compensatorie, obligând 
băncile membre să pună la dispoziție 
informații complete și să creeze pe acest 
fundament sisteme de avertizare timpurie. 
Astfel, contribuțiile bazate pe risc pot fi 
ajustate din timp sau se pot propune 
măsuri de prevenire împotriva riscurilor 
cunoscute. În cazul pericolelor iminente, 
sistemele de garantare a depozitelor ar 
trebui să ia măsuri de sprijin sau să aibă 
posibilitatea de a susține prin mijloace 
proprii lichidarea ordonată a instituțiilor 
cu probleme pentru a evita astfel costurile 
legate de compensarea deponenților și alte 
efecte negative în caz de insolvență.

Or. en

Amendamentul 36
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 24 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Contribuțiile la sistemele de garantare 
a depozitelor trebuie să țină seama de 
gradul de risc pe care și-l asumă membrii 
acestora. Acest lucru ar permite 
reflectarea profilului de risc al fiecărei 
bănci și ar duce la calcularea corectă a 
contribuțiilor, oferind stimulente pentru 
desfășurarea activității după un model de 

(24) Statele membre sunt încurajate să 
stabilească contribuțiile la sistemele de 
garantare a depozitelor, reflectând
profilului de risc al fiecărei bănci și
conducând la calcularea corectă a 
contribuțiilor și oferind stimulente pentru 
desfășurarea activității după un model de 
afaceri mai puțin riscant.
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afaceri mai puțin riscant. Crearea unui set 
de indicatori principali obligatorii pentru 
toate statele membre și a unui alt set de 
indicatori suplimentari opționali va 
introduce treptat această armonizare.

Or. en

Amendamentul 37
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 24 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Contribuțiile la sistemele de garantare 
a depozitelor trebuie să țină seama de 
gradul de risc pe care și-l asumă membrii 
acestora. Acest lucru ar permite reflectarea
profilului de risc al fiecărei bănci și ar duce 
la calcularea corectă a contribuțiilor, 
oferind stimulente pentru desfășurarea 
activității după un model de afaceri mai 
puțin riscant. Crearea unui set de indicatori 
principali obligatorii pentru toate statele 
membre și a unui alt set de indicatori 
suplimentari opționali va introduce treptat 
această armonizare.

(24) Contribuțiile la sistemele de garantare 
a depozitelor trebuie să țină seama de 
gradul de risc pe care și-l asumă membrii 
acestora. Acest lucru ar permite reflectarea 
profilului de risc al fiecărei bănci și ar duce 
la calcularea corectă a contribuțiilor, 
oferind stimulente pentru desfășurarea 
activității după un model de afaceri mai 
puțin riscant. Crearea unui set de indicatori 
principali obligatorii pentru toate statele 
membre și a unui alt set de indicatori 
suplimentari opționali va introduce treptat 
această armonizare. Pentru anumite 
activități financiare special reglementate, 
cu indici de risc foarte scăzuți, mai ales 
casele de economii în domeniul 
construcțiilor, ar trebui prevăzute 
dispoziții speciale adecvate.

Or. de

Amendamentul 38
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 26 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Perioada de plată a compensațiilor de 
maximum șase săptămâni începând cu 31 
decembrie 2010  este contrară nevoii de a 
păstra încrederea deponenților și nu 
corespunde necesităților lor. Prin urmare, 
termenul de plată a compensațiilor ar trebui 
redus la o perioadă de o săptămână .

(26) Perioada de plată a compensațiilor de 
maximum șase săptămâni începând cu 31 
decembrie 2010  este contrară nevoii de a 
păstra încrederea deponenților și nu 
corespunde necesităților lor. Prin urmare, 
termenul de plată a compensațiilor ar trebui 
redus la o perioadă de cinci zile lucrătoare.

Or. en

Amendamentul 39
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 38a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Autoritățile de supraveghere ar 
trebui să aplice proceduri stricte de 
acordare de licențe pentru fiecare 
instituție de credit ce intenționează să 
facă parte din sistemul de garantare a 
depozitelor.

Or. en

Justificare

Sistemul de garantare a depozitelor poate crea probleme de hazard moral. este necesară o 
procedură strictă de acordare a licențelor pentru evaluarea planului de afaceri al fiecărei 
instituții ce utilizează sistemul de garantare a depozitelor. Acordarea de licențe ar trebui să 
survină doar în funcție de condiții adecvate.

Amendamentul 40
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – primul paragraf  



PE460.943v01-00 6/27 AM\861427RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „depozit” înseamnă orice sold creditor 
rezultat din fondurile rămase într-un cont 
sau din situații temporare care derivă din 
operațiuni bancare normale și pe care o 
instituție de credit trebuie să îl plătească în 
conformitate cu condițiile legale și 
contractuale aplicabile.

(a) „depozit” înseamnă orice sold creditor 
rezultat din fondurile rămase într-un cont 
sau din situații temporare care derivă din 
operațiuni bancare normale și pe care o 
instituție de credit trebuie să îl plătească în 
conformitate cu condițiile legale și 
contractuale aplicabile, precum și orice 
creanță evidențiată printr-un titlu de 
creanță emis de o instituție de credit;

Or. de

Amendamentul 41
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – al treilea paragraf – prima liniuță 

Textul propus de Comisie Amendamentul

existența sa nu poate fi demonstrată decât 
printr-un certificat, altul decât un extras de 
cont;

existența sa nu poate fi demonstrată decât 
printr-un certificat, altul decât un extras de 
cont, cu excepția carnetelor de economii;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament permite acoperirea instrumentelor tradiționale de economii, cum ar fi 
carnetele de economii. Astfel de depozite sunt utilizate ca înlocuitor al conturilor de economii 
și sunt cunoscute de consumatorii din multe state membre.

Amendamentul 42
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera h  
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „nivel-țintă” înseamnă 1,5% din 
depozitele eligibile de a căror garantare 
este responsabil un sistem de garantare a 
depozitelor;

(h) „nivel-țintă” înseamnă 1,0% din 
depozitele acoperite de a căror garantare 
este responsabil un sistem de garantare a 
depozitelor;

Or. de

Justificare

În vederea protecției consumatorilor și a limitării costurilor, care vor fi transferate de la 
instituțiile financiare la consumatori, nivelul-țintă ar trebui să fie stabilit pe baza sumei 
efective a depozitelor (depozite acoperite), și nu pe depozite eligibile ipotetice. Un nivel-țintă 
de 1,0% al depozitelor acoperite oferă sistemelor un tampon financiar suficient.

Amendamentul 43
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera h  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „nivel-țintă” înseamnă 1,5% din 
depozitele eligibile de a căror garantare 
este responsabil un sistem de garantare a 
depozitelor;

(h) „nivel-țintă” înseamnă 1,5% din 
depozitele eligibile de a căror garantare 
este responsabil un sistem de garantare a 
depozitelor; din nivelul-țintă se scad 
resursele financiare constituite de 
instituțiile de credit în baza dispozițiilor 
legale, din motive de lichiditate și pentru 
prevenirea situațiilor de insolvență 
bancară;

Or. de

Amendamentul 44
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera h  
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „nivel-țintă” înseamnă 1,5% din 
depozitele eligibile de a căror garantare 
este responsabil un sistem de garantare a 
depozitelor;

(h) „nivel-țintă” înseamnă  un nivel stabilit 
de statele membre, luând în considerare 
structura și nivelul de risc al sectorului  
bancar din statul membru în cauză;

Or. en

Amendamentul 45
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – al treilea paragraf 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nicio instituție de credit nu poate accepta 
depozite dacă nu este membră a unui astfel 
de sistem.

Nicio instituție de credit nu poate accepta 
depozite dacă nu este membră a unui astfel 
de sistem și nu îndeplinește condițiile 
stabilite de autoritățile de supraveghere. 
Este necesară ca autoritățile de 
supraveghere să dispună de o procedură 
strictă de acordare a licențelor pentru 
evaluarea solidității planului de afaceri al 
fiecărei instituții ce utilizează sistemul de 
garantare a depozitelor.

Or. en

Justificare

S-au înregistrat cazuri de instituții financiare care și-au asumat niveluri înalte de risc și, ca 
urmare, au putut oferi rate mari la depozite. Aceste instituții pot atrage consumatori grație 
protecției oferite de sistemele de garantare a depozitelor. Prin urmare este necesară ca 
autoritățile de supraveghere să dispună de o procedură strictă de acordare a licențelor 
pentru evaluarea solidității planului de afaceri al fiecărei instituții ce utilizează sistemul de 
garantare a depozitelor. Acordarea de licențe ar trebui să survină doar în funcție de condiții 
adecvate.
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Amendamentul 46
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6 – al doilea paragraf 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste teste au loc cel puțin o dată la trei 
ani sau atunci când situația o impune.
Primul test trebuie efectuat până la data de 
31 decembrie 2013.

Aceste teste au loc cel puțin o dată o dată 
pe an sau mai frecvent sau atunci când 
situația o impune. Primul test trebuie 
efectuat până la data de 31 decembrie 
2013.

Or. en

Amendamentul 47
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera j 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) depozitele plasate de către autorități; (j) depozite plasate de către stat și 
administrații centrale, precum și de către 
organismele regionale și locale;

Or. de

Amendamentul 48
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
depozitele organismelor locale sunt 
excluse de la dispozițiile din articolul 4 
alineatul (1) litera (j), în cazul în care 
depozitele ar putea afecta în mod 
semnificativ menținerea funcțiilor locale.
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Or. de

Amendamentul 49
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că nivelul de 
garantare pentru depozitele agregate ale 
fiecărui deponent este de 100 000  EUR în 
caz de indisponibilitate a depozitelor.

(1) Statele membre se asigură că nivelul de 
garantare pentru depozitele agregate ale 
fiecărui deponent este de 150.000  EUR în 
caz de indisponibilitate a depozitelor.

Or. en

Amendamentul 50
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre din afara zonei euro 
vor dispune de un plafon echivalent de 
protecție în propria monedă, rotunjit la 
cea mai apropiată unitate de 1000.

Or. en

Justificare

Statele membre din afara zonei euro nu dispun de certitudinea oferită de un nivel de 
garantare stabilit, ceea ce dezavantajează consumatorii din respectivele state membre. Acest 
plafon va asigura și faptul că fluctuațiile valutare nu vor afecta inechitabil nivelul de 
protecție a consumatorilor.
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Amendamentul 51
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sistemele 
de garantare a depozitelor nu se abat de la 
nivelul de garantare prevăzut la alineatul
(1). Cu toate acestea, statele membre pot 
decide că sunt garantate și depozitele 
enumerate în cele ce urmează, cu condiția 
ca costul acestor rambursări să nu intre 
sub incidența articolelor 9-11:

(2) Statele membre se asigură că sistemele 
de garantare a depozitelor acordă un drept 
în conformitate cu alineatul (1). În plus, 
statele membre se asigură că următoarele 
tipuri de depozite sunt protejate în 
întregime:

Or. en

Amendamentul 52
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sistemele 
de garantare a depozitelor nu se abat de la 
nivelul de garantare prevăzut la alineatul
(1). Cu toate acestea, statele membre pot 
decide că sunt garantate și depozitele 
enumerate în cele ce urmează, cu condiția 
ca costul acestor rambursări să nu intre 
sub incidența articolelor 9-11:

(2) Statele membre se asigură că sistemele 
de garantare a depozitelor nu se abat de la 
nivelul de garantare prevăzut la alineatul
(1). Statele membre se asigură că
următoarele tipuri de depozite sunt
protejate în întregime:

Or. de

Amendamentul 53
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) depozitele care rezultă din tranzacții 
imobiliare legate de reședințe private, timp 
de până la 12 luni din momentul creditării 
sumei;

(a) depozitele care rezultă din tranzacții 
imobiliare legate de reședințe private, timp 
de până la 3 luni din momentul creditării 
sumei, sau mai mult, funcție de decizia 
statului membru, dar maxim 12 luni;

Or. en

Amendamentul 54
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) depozitele care rezultă din tranzacții 
imobiliare legate de reședințe private, timp 
de până la 12 luni din momentul creditării 
sumei;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 55
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depozitele care îndeplinesc 
considerente sociale definite în dreptul 
intern și sunt legate de evenimente din 
viața privată cum sunt căsătoria, divorțul, 
invaliditatea sau decesul unui deponent. 
Perioada de garantare nu poate depăși 12 
luni după un astfel de eveniment.

(b) depozitele care îndeplinesc 
considerente sociale definite în dreptul 
intern și sunt legate de evenimente din 
viața privată, cum ar fi căsătoria, divorțul,
pensionarea, concedierea, invaliditatea 
sau decesul unui deponent, timp de până la
12 luni din momentul creditării;

Or. en
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Amendamentul 56
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depozitele care îndeplinesc 
considerente sociale definite în dreptul 
intern și sunt legate de evenimente din 
viața privată cum sunt căsătoria, divorțul, 
invaliditatea sau decesul unui deponent.
Perioada de garantare nu poate depăși 12 
luni după un astfel de eveniment.

(b) depozitele care îndeplinesc 
considerente sociale definite în dreptul 
intern și sunt legate de evenimente din 
viața privată cum sunt căsătoria, divorțul, 
invaliditatea sau decesul unui deponent.
Perioada de garantare este valabilă timp de
până la 3 luni după eveniment, sau mai 
mult, funcție de decizia statului membru, 
dar maxim 12 luni;

Or. en

Amendamentul 57
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) depozitele care îndeplinesc 
considerente sociale definite în dreptul 
intern și care se bazează pe plata unor 
contribuții de asigurare sau a unor 
compensații, timp de până la 13 luni din 
momentul creditării.

Or. en

Amendamentul 58
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) depozitele care îndeplinesc 
considerente sociale definite în dreptul 
național și care se bazează pe plata unor 
contribuții de asigurare sau a unor 
compensații, timp de până la 12 luni din 
momentul creditării.

Or. de

Amendamentul 59
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitele se rambursează în moneda 
în care a fost menținut contul. Dacă sumele 
exprimate în euro menționate la alineatul
(1) sunt convertite  în alte  monede , 
sumele  plătite efectiv deponenților trebuie 
să fie  echivalente cu sumele stabilite în 
prezenta directivă.

(4) Depozitele se rambursează în moneda
statului membru în care a fost menținut 
contul. Dacă sumele exprimate în euro 
menționate la alineatul (1) sunt convertite
în alte  monede , sumele  plătite efectiv 
deponenților trebuie să fie  echivalente cu 
sumele stabilite în prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Regula de rambursare a depozitelor în moneda de cont este nepractică și poate conduce la 
lungirea perioadelor de rambursare. Depozitele ar trebui, prin urmare, să fie rambursate în 
moneda țării în care a fost menținut contul.

Amendamentul 60
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – al doilea paragraf 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rotunji sumele care 
rezultă în urma conversiei, cu condiția ca 
această rotunjire să nu depășească 2 500 
EUR.

Statele membre pot rotunji sumele care 
rezultă în urma conversiei, cu condiția ca 
această rotunjire să nu depășească 5 000 
EUR.

Or. en

Amendamentul 61
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Suma menționată la alineatul (1) face 
obiectul unei reexaminări periodice, cel 
puțin o dată la cinci ani, de către Comisie. 
Dacă este cazul  , Comisia prezintă
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere de directivă pentru modificarea 
sumei menționate la alineatul (1), luând în 
considerare, în special, evoluțiile din 
sectorul bancar și cele ale situației 
economice și monetare din Uniune  . Prima 
examinare  are loc după data de 31 
decembrie 2015, cu excepția cazului în 
care evenimente neprevăzute impun o 
examinare înaintea acestei date.

(6) Suma menționată la alineatul (1) face 
obiectul unei reexaminări periodice, cel 
puțin o dată la cinci ani, de către Comisie. 
Dacă este cazul  , Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere de directivă pentru modificarea 
sumei menționate la alineatul (1), luând în 
considerare, în special, evoluțiile din 
sectorul bancar și cele ale situației 
economice și monetare din Uniune, 
îndeosebi fluctuațiile valutare . Prima 
examinare  are loc după data de 31 
decembrie 2015, cu excepția cazului în 
care evenimente neprevăzute impun o 
examinare înaintea acestei date.

Or. en

Amendamentul 62
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot decide ca 
depozitele să nu fie agregate în cadrul 
aceleiași instituții financiare dacă 
legislația națională permite acestor 
instituții să funcționeze sub diferite mărci. 
Depozitele sunt agregate în cadrul 
instituției de credit. În cazul în care 
totalul depozitelor agregate depășește 
nivelul de garantare pe deponent de la 
articolul 5 alineatul (1), contribuțiile de la 
articolele 9 și 11 vor fi crescute 
corespunzător.

Or. en

Justificare

În multe state membre, o instituție bancară poate opera sub diferite nume de marcă, însă 
aceasta nu trebuie să obțină decât o singură autorizație din partea autorității de 
reglementare. Întrucât este foarte dificil pentru consumatori să înțeleagă structura 
corporativă a unei bănci, deponenții eligibili ar trebui să dispună de garanții din partea 
mărcii respective, nu a proprietarului final al instituției financiare.

Amendamentul 63
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – primul paragraf 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele de garantare a depozitelor 
trebuie să poată rambursa depozitele 
indisponibile în termen de șapte  zile de la 
data la care autoritățile competente 
efectuează o constatare în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (1) litera (e) punctul (i) 
sau de la data la care o autoritate 
judecătorească a pronunțat o hotărâre în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (1) 
litera (e) punctul (ii).

Sistemele de garantare a depozitelor 
trebuie să poată rambursa depozitele 
indisponibile în termen de cinci zile
lucrătoare de la data la care autoritățile 
competente efectuează o constatare în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (1) 
litera (e) alineatul (i) sau de la data la care 
o autoritate judecătorească a pronunțat o 
hotărâre în conformitate cu articolul 2 
alineatul (1) litera (e) alineatul (ii);
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Or. en

Amendamentul 64
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2013, perioada de 
rambursare aplicabilă menționată la
alineatul (1) este de 7 zile lucrătoare.

Or. en

Amendamentul 65
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide ca, până la 31 
decembrie 2015, să se aplice o perioada de 
rambursare de zece de zile lucrătoare, cu 
condiția ca, în urma efectuării unui audit, 
autoritatea de supraveghere competentă 
să constate că sistemele de garantare a 
depozitelor nu pot încă să asigure un 
termen de rambursare de cinci zile 
lucrătoare.

Or. en

Justificare

Un termen redus de plată este important pentru încrederea deponenților în sistem. Este însă 
important pentru încrederea acestora și ca termenul de plată să poată fi respectat de statul 
membru, în caz de faliment al băncii.
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Amendamentul 66
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 7b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre decid o 
perioadă de rambursare mai mare de zece 
de zile lucrătoare până la 31 decembrie 
2015, la cerere adresată sistemului de 
garantare a depozitelor, deponentului i se 
va plăti un credit eligibil în valoare de 
până la 5 000 de euro în termen de cinci 
zile lucrătoare.

Or. en

Justificare

Un termen redus de plată este important pentru încrederea deponenților în sistem. În cazul în 
care statul membru decide o perioadă de rambursare mai mare, deponentul ar trebui să aibă 
dreptul la un credit de 5 000 EUR în termen de cinci zile lucrătoare.

Amendamentul 67
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – al doilea paragraf 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele de garantare a depozitelor obțin 
mijloacele financiare disponibile prin
contribuțiile regulate ale membrilor lor la 
datele de 30 iunie și 30 decembrie ale 
fiecărui an. Acest lucru nu împiedică 
obținerea unei finanțări suplimentare din 
alte surse. Nu pot fi aplicate comisioane 
unice de intrare.

Sistemele de garantare a depozitelor obțin 
mijloacele financiare disponibile prin
contribuția regulată a membrilor lor cel 
puțin o dată pe an. Acest lucru nu 
împiedică obținerea unei finanțări 
suplimentare din alte surse. Nu pot fi 
aplicate comisioane unice de intrare.

Or. de
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Justificare

Ar trebui ca decizia de stabilire  a frecvenței cotizațiilor să revină sistemelor de garantare a 
depozitelor. Întrucât procedura de calcul a cotizațiilor și de percepere a acestora este 
oneroasă, este suficient ca aceasta să aibă loc o dată pe an. Întrucât calcularea cotizațiilor 
trebuie să se facă pe o bază validă, aceasta are loc mai ales în baza bilanțului anual verificat. 
Încă un argument în favoarea perceperii cotizațiilor o dată pe an.

Amendamentul 68
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea cumulată a depozitelor și a 
investițiilor unui sistem față de un singur 
organism nu poate depăși 5% din 
mijloacele sale financiare disponibile. 
Societățile care sunt incluse în același 
grup în scopul consolidării conturilor, așa 
cum se prevede în Directiva 83/349/CEE, 
sau conform regulilor contabile 
internaționale recunoscute sunt 
considerate ca fiind un singur organism 
în scopul calculării acestei limite.

eliminat

Or. en

Justificare

Limita de 5% ar putea cauza anumite probleme pentru întreprinderile mici și mijlocii din 
statele membre. Alte limite privind investițiile cu risc scăzut ale sistemului ar trebui să ofere o 
protecție stabilă.

Amendamentul 69
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2  
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea cumulată a depozitelor și a 
investițiilor unui sistem față de un singur 
organism nu poate depăși 5% din 
mijloacele sale financiare disponibile. 
Societățile care sunt incluse în același grup 
în scopul consolidării conturilor, așa cum 
se prevede în Directiva 83/349/CEE, sau 
conform regulilor contabile internaționale 
recunoscute sunt considerate ca fiind un 
singur organism în scopul calculării acestei 
limite.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Amendament de aliniere a versiunii germane la cea engleză.

Amendamentul 70
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5 – al doilea paragraf 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acestea pot fi utilizate însă și pentru a 
finanța transferul depozitelor către o altă 
instituție de credit, cu condiția ca costurile 
suportate de sistemul de garantare a 
depozitelor să nu depășească valoarea 
depozitelor garantate ale instituției de 
credit în cauză. În acest caz, sistemul de 
garantare a depozitelor trebuie să înainteze 
Autorității Bancare Europene, în termen de 
o lună de la transferul depozitelor, un 
raport în care să demonstreze că limita 
menționată mai sus nu a fost depășită.

Statele membre pot totuși decide să le 
utilizeze și pentru a finanța transferul 
depozitelor către o altă instituție de credit, 
cu condiția ca costurile suportate de 
sistemul de garantare a depozitelor să nu 
depășească valoarea depozitelor garantate 
ale instituției de credit în cauză. În acest 
caz, sistemul de garantare a depozitelor 
trebuie să înainteze Autorității Bancare 
Europene, în termen de o lună de la 
transferul depozitelor, un raport în care să 
demonstreze că limita menționată mai sus 
nu a fost depășită.

Or. en
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Justificare

Modificarea propusă nu modifică spiritului respectivului articol. Clarifică însă textul și 
coerent cu următorul paragraf care privește de asemenea utilizarea fondurilor sistemului.

Amendamentul 71
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la caz la caz, cu autorizarea 
autorităților competente, în urma unei
cereri motivate a sistemului de garantare 
a depozitelor în cauză, procentul 
menționat la litera (a) poate fi stabilit sub 
0,5% dacă se asigură că sistemul de 
garantare dispune de un sistem adecvat de 
supraveghere a situației de risc a 
membrilor lor, precum și de o influență 
suficientă;

Or. de

Justificare

Ar trebui ca plafonul propus să poată fi redus dacă se asigură că sistemele de garantare 
dispun de sisteme adecvate menite să supravegheze situația de risc a membrilor lor, precum 
și de o influență suficientă, precum și de mecanisme de finanțare alternative adecvate, care le 
permit să obțină finanțare pe termen scurt atunci când este necesar pentru a satisface 
creanțele asupra lor (inclusiv cazurile de rambursare, atunci când insolvența nu a putut fi 
evitată).

Amendamentul 72
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1  
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuțiile la sistemele de garantare a 
depozitelor menționate la articolul 9 se 
determină pentru fiecare membru pe baza 
gradului de risc asumat de acesta. 
Instituțiile de credit plătesc cel puțin 75% 
și cel mult 200% din suma cu care ar trebui 
să contribuie o bancă cu risc mediu. Statele 
membre pot decide ca membrii sistemelor 
de garantare a depozitelor menționate la 
articolul 1 alineatele (3) și (4) să plătească 
contribuții mai mici la sistemele de 
garantare a depozitelor, dar nu mai puțin de 
37,5% din suma cu care ar trebui să 
contribuie o bancă cu risc mediu.

(1) Contribuțiile la sistemele de garantare a 
depozitelor menționate la articolul 9 se 
determină pentru fiecare membru pe baza 
gradului de risc asumat de acesta. 
Instituțiile de credit plătesc cel puțin 75% 
și cel mult 200% din suma cu care ar trebui 
să contribuie o bancă cu risc mediu. Statele 
membre pot decide ca membrii sistemelor 
de garantare a depozitelor menționate la 
articolul 1 alineatele (3) și (4) să plătească 
contribuții mai mici la sistemele de 
garantare a depozitelor, dar nu mai puțin de 
37,5% din suma cu care ar trebui să 
contribuie o bancă cu risc mediu.
depozitele la casele de economii în 
domeniul construcțiilor sunt luate în 
calcul cu 20% la fixarea contribuțiilor și a
nivelului-țintă.

Or. de

Amendamentul 73
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatul (2) nu se aplică sistemelor de 
garantare a depozitelor menționate la 
articolul 1 alineatul (2).

(3) Alineatul (2) nu se aplică sistemelor de 
garantare a depozitelor menționate la 
articolul 1 alineatul (3), nici depozitelor la 
casele de economii în domeniul 
construcțiilor.

Or. de
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Amendamentul 74
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile către deponenții efectivi se 
furnizează în extrasele de cont ale acestora. 
Aceste informații constau în confirmarea 
faptului că depozitele sunt eligibile 
conform articolului 2 alineatul (1) și 
articolului 4. Totodată, se face trimitere la 
formularul de informații din anexa III și la 
locul de unde poate fi obținut. Se poate 
indica de asemenea site-ul web al 
sistemului de garantare a depozitelor 
responsabil.

(3) Informațiile către deponenții efectivi se 
furnizează în extrasele de cont ale acestora, 
pe o pagină de informare la deschiderea 
contului și cel puțin o dată pe an prin 
poștă. Aceste informații constau în 
confirmarea faptului că depozitele sunt 
eligibile conform articolului 2 alineatul (1) 
și articolului 4. Totodată, se face trimitere 
la formularul de informații din anexa III și 
la locul de unde poate fi obținut. Se poate 
indica de asemenea site-ul web al 
sistemului de garantare a depozitelor 
responsabil.

Or. en

Justificare

Cele mai multe bănci evoluează în direcția serviciilor bancare pe internet și renunță la 
corespondența pe suport de hârtie, ceea ce ar putea determina faptul că consumatorii nu sunt 
la curent care este sistemul de garantare a depozitelor în temeiul dispozițiilor actuale. 
Prezentul amendament asigură informarea periodică a consumatorilor cu privire la nivelul 
lor de protecție și la drepturile de care dispun.

Amendamentul 75
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul fuzionării instituțiilor de credit, 
deponenții trebuie informați în legătură cu 
fuziunea cel puțin cu o lună înainte ca 
aceasta să intre în vigoare. Deponenții 
trebuie informați că, atunci când fuziunea 

(6) În cazul fuzionării instituțiilor de credit, 
deponenții trebuie informați în legătură cu 
fuziunea cel puțin cu o lună înainte ca 
aceasta să intre în vigoare. Deponenții 
trebuie informați că, atunci când fuziunea 
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intră în vigoare, toate depozitele deținute la 
fiecare dintre băncile care fuzionează vor fi 
agregate după fuziune pentru a se stabili 
nivelul de garantare asigurat de sistemul de 
garantare a depozitelor.

intră în vigoare, toate depozitele deținute la 
fiecare dintre băncile care fuzionează vor fi 
agregate după fuziune pentru a se stabili 
nivelul de garantare asigurat de sistemul de 
garantare a depozitelor. Deponenții dispun 
de trei luni ulterior notificării fuziunii 
pentru a-și alege o altă bancă, asigurând 
astfel că aceștia sunt protejați pentru 
fiecare cont bancar, în limita plafonului 
stabilit la articolul 5. În timpul celor trei 
luni, dacă plafonul prevăzut la articolul 5 
alineatul (1) este depășit, acesta va fi 
protejat prin multiplicarea sa cu numărul 
de conturi care au fuzionat.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament acordă consumatorilor suficient timp pentru a deschide un nou cont 
bancar, pentru a lua o decizie informată, rămânând în continuare protejați de efectele unei 
acțiuni (fuziune) pe care poate că nu și-au dorit-o neapărat sau de care să fie imediat 
conștienți.

Amendamentul 76
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 7  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care un deponent efectuează 
operațiuni bancare pe internet, informațiile 
care trebuie furnizate în temeiul prezentei 
directive trebuie să-i fie comunicate prin 
mijloace electronice într-un mod în care să-
i atragă atenția.

(7) În cazul în care un deponent efectuează 
operațiuni bancare pe internet, informațiile 
care trebuie furnizate în temeiul prezentei 
directive trebuie să-i fie comunicate prin 
mijloace electronice într-un mod în care să-
i atragă atenția sau pe suport de hârtie, 
dacă deponentul alege.

Or. en
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Amendamentul 77
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Anexa 3 – al doilea paragraf  

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rambursarea are un plafon maxim de
100 000 EUR pentru fiecare bancă. Acest 
lucru înseamnă că toate depozitele de la 
aceeași bancă sunt agregate pentru a 
determina plafonul de garantare. De 
exemplu, dacă un deponent deține un cont 
de economii în valoare de 90 000 EUR și 
un cont curent în care are 20 000 EUR, 
acestuia i se vor rambursa doar 100 000
EUR.

Rambursarea are un plafon maxim de
150 000 EUR pentru fiecare bancă. Acest 
lucru înseamnă că toate depozitele de la 
aceeași bancă sunt agregate pentru a 
determina plafonul de garantare. De 
exemplu, dacă un deponent deține un cont 
de economii în valoare de 120 000 EUR și 
un cont curent în care are 40 000 EUR, 
acestuia i se vor rambursa doar 150 000
EUR.

Or. en

Amendamentul 78
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Anexa 3 – al treilea paragraf  

Textul propus de Comisie Amendamentul

[numai dacă este cazul]: Această metodă 
va fi aplicată și dacă o bancă funcționează 
sub mai multe denumiri comerciale.
[inserați numele instituției de credit la care 
este deschis contul] desfășoară activități și 
sub denumirile [inserați toate celelalte 
denumiri comerciale ale aceleiași instituții 
de credit]. Acest lucru înseamnă că toate 
depozitele la una sau mai multe entități cu 
aceste denumiri comerciale vor fi acoperite 
până la suma maximă de 100 000 EUR.

[numai dacă este cazul]: Această metodă 
va fi aplicată și dacă o bancă funcționează 
sub mai multe denumiri de marcă pentru 
clienții săi. [inserați numele instituției de 
credit la care este deschis contul] 
desfășoară activități și sub denumirile 
[inserați toate celelalte denumiri 
comerciale ale aceleiași instituții de credit].
Acest lucru înseamnă că toate depozitele la 
una sau mai multe entități cu aceste 
denumiri comerciale vor fi acoperite
fiecare până la suma maximă de 150 000
EUR.

Or. en
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Amendamentul 79
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Anexa 3 – al patrulea paragraf  

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul conturilor comune, limita de 
100 000 EUR se aplică fiecărui deponent.

În cazul conturilor comune, limita de 
150 000 EUR se aplică fiecărui deponent.

Or. en

Amendamentul 80
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Anexa 3 – al cincilea paragraf  

Textul propus de Comisie Amendamentul

[numai dacă este cazul]: Cu toate acestea, 
depozitele într-un cont la care au dreptul 
două sau mai multe persoane în calitatea 
lor de membri ai unui parteneriat de 
afaceri, asociații sau grupări de natură 
asemănătoare, fără personalitate juridică, 
sunt agregate și tratate ca și când ar fi fost 
plasate de un singur deponent, pentru 
calculul limitei de 100 000 EUR.

[numai dacă este cazul]: Cu toate acestea, 
depozitele într-un cont la care au dreptul 
două sau mai multe persoane în calitatea 
lor de membri ai unui parteneriat de 
afaceri, asociații sau grupări de natură 
asemănătoare, fără personalitate juridică, 
sunt agregate și tratate ca și când ar fi fost 
plasate de un singur deponent, pentru 
calculul limitei de 150 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 81
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Anexa 3 – al șaptelea paragraf  

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul de garantare a depozitelor 
responsabil este [inserați numele și adresa, 
numărul de telefon, adresa de e-mail si
adresa site-ului web]. Acesta vă va 

Sistemul de garantare a depozitelor 
responsabil este [inserați numele și adresa, 
numărul de telefon, adresa de e-mail si 
adresa site-ului web]. Acesta vă va 
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rambursa depozitele (până la suma de 
100 000 EUR) în termen de șase 
săptămâni, iar începând cu 31 decembrie 
2013, în termen de o săptămână.

rambursa depozitele (până la suma de 
150 000 EUR) în termen de șase 
săptămâni, iar începând cu 31 decembrie 
2013, în termen de o săptămână.

Or. en

Amendamentul 82
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Anexa 3 – al nouălea paragraf  

Textul propus de Comisie Amendamentul

[numai dacă este cazul]: Depozitul 
dumneavoastră este garantat de un sistem 
de protecție instituțională [recunoscut/care 
nu este recunoscut] ca sistem de garantare 
a depozitelor. Acest lucru înseamnă că 
toate băncile care au aderat la acest sistem 
își acordă protecție reciproc pentru a evita 
incapacitatea de a-și onora obligațiile. Cu 
toate acestea, în eventualitatea în care o 
bancă devine incapabilă să își onoreze 
obligațiile, depozitele vă vor fi restituite 
până la plafonul de 100 000 EUR.

[numai dacă este cazul]: Depozitul 
dumneavoastră este garantat de un sistem 
de protecție instituțională [recunoscut/care 
nu este recunoscut] ca sistem de garantare 
a depozitelor. Acest lucru înseamnă că 
toate băncile care au aderat la acest sistem 
își acordă protecție reciproc pentru a evita 
incapacitatea de a-și onora obligațiile. Cu 
toate acestea, în eventualitatea în care o 
bancă devine incapabilă să își onoreze 
obligațiile, depozitele vă vor fi restituite 
până la plafonul de 150 000 EUR.

Or. en


