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Ändringsförslag 35
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Insättningsgarantisystemen bör få 
handlingsutrymme utanför 
återbetalningsfunktionen, så att de kan 
ålägga deltagarinstituten att 
tillhandahålla utförligare information och 
utifrån denna information bygga upp 
system för tidig varning. På så vis kan 
riskavhängiga avgifter anpassas i tid eller 
förebyggande åtgärder föreslås mot de 
risker som upptäcks. Vid hot om 
svårigheter bör 
insättningsgarantisystemen kunna besluta 
om stödåtgärder eller med sina medel 
stödja en ordnad avveckling av 
probleminstitut, för att undvika 
kostnaderna för ersättning till insättare 
och övriga negativa effekter av en 
konkurs.

Or. en

Ändringsförslag 36
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 24 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vid beräkning av avgifter till 
insättningsgarantisystem bör hänsyn tas 
till den risk som deltagarna tar. Detta gör 
det möjligt att beakta enskilda bankers 
riskprofil och att rättvist beräkna
avgifterna samtidigt som det uppmuntrar 
till att välja mindre riskfyllda 

(24) Medlemsstaterna uppmanas beräkna 
avgifterna till insättningsgarantisystem så 
att enskilda bankers riskprofil beaktas och 
avgifterna beräknas rättvist samtidigt som 
mindre riskfyllda affärsmodeller 
uppmuntras.
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affärsmodeller. Genom att ta fram en 
uppsättning nyckelindikatorer som är 
obligatoriska för alla medlemsstater och 
en annan uppsättning valfria 
kompletterande indikatorer skulle 
harmoniseringen kunna ske successivt.

Or. en

Ändringsförslag 37
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 24 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vid beräkning av avgifter till 
insättningsgarantisystem bör hänsyn tas till 
den risk som deltagarna tar. Detta gör det 
möjligt att beakta enskilda bankers 
riskprofil och att rättvist beräkna avgifterna 
samtidigt som det uppmuntrar till att välja 
mindre riskfyllda affärsmodeller. Genom 
att ta fram en uppsättning 
nyckelindikatorer som är obligatoriska för 
alla medlemsstater och en annan 
uppsättning valfria kompletterande 
indikatorer skulle harmoniseringen kunna 
ske successivt.

(24) Vid beräkning av avgifter till 
insättningsgarantisystem bör hänsyn tas till 
den risk som deltagarna tar. Detta gör det 
möjligt att beakta enskilda bankers 
riskprofil och att rättvist beräkna avgifterna 
samtidigt som det uppmuntrar till att välja 
mindre riskfyllda affärsmodeller. Genom 
att ta fram en uppsättning 
nyckelindikatorer som är obligatoriska för 
alla medlemsstater och en annan 
uppsättning valfria kompletterande 
indikatorer skulle harmoniseringen kunna 
ske successivt. När det gäller 
kreditmarknadsområden med särskilt låg 
risk som regleras i särskild lagstiftning, 
särskilt byggsparkassor, bör särskilda 
bestämmelser införas.

Or. de

Ändringsförslag 38
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 26 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Tidsfristen för utbetalningarna på 
maximalt sex veckor från 31 December
2010, är inte förenlig med behovet att 
bevara insättarnas förtroende och 
motsvarar inte deras behov. Tidsfristen för 
utbetalningar bör därför inskränkas till 
en vecka.

(26) Tidsfristen för utbetalningarna på 
maximalt sex veckor från 31 december
2010, är inte förenlig med behovet att 
bevara insättarnas förtroende och 
motsvarar inte deras behov. Tidsfristen för 
utbetalningar bör därför inskränkas till 
fem arbetsdagar.

Or. en

Ändringsförslag 39
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Tillsynsmyndigheterna ska tillämpa 
ett noggrant licensieringsförfarande för 
varje kreditinstitut som vill delta i ett 
insättningsgarantisystem.

Or. en

Motivering

Insättningsgarantisystemet kan skapa problem med moraliska risker. Det är nödvändigt att ha 
ett noggrant licensieringsförfarande för bedömning av verksamhetsplanen för varje institut 
som använder sig av insättningsgarantisystemet. Licensieringen bör omfattas av lämpliga 
villkor.

Ändringsförslag 40
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Insättning: ett tillgodohavande i form av 
inlåning eller som ett tillfälligt led i 
normala banktransaktioner och som ett 
kreditinstitut måste betala tillbaka enligt de 
lagliga och avtalsmässiga villkor som är 
tillämpliga.

a) Insättning: ett tillgodohavande i form av 
inlåning eller som ett tillfälligt led i 
normala banktransaktioner och som ett 
kreditinstitut måste betala tillbaka enligt de 
lagliga och avtalsmässiga villkor som är 
tillämpliga, och alla fordringar i form av 
värdepapper som har ställts ut av 
kreditinstitutet.

Or. de

Ändringsförslag 41
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a – stycke 3 – indrag 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om dess existens enbart kan påvisas 
genom ett annat intyg än ett kontoutdrag.

Om dess existens enbart kan påvisas 
genom ett annat intyg än ett kontoutdrag, 
med undantag för sparböcker.

Or. en

Motivering

Denna ändring gör det möjligt att inbegripa traditionella instrument för sparande såsom 
sparböcker. Sådana insättningar används som alternativ till sparkonton och är populära 
bland konsumenterna i många medlemsstater.

Ändringsförslag 42
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led h 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) målnivå: 1,5 % av de h) målnivå: 1,0 % av de täckta insättningar 
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ersättningsberättigade insättningar som 
omfattas av ett insättningsgarantisystem, 

som omfattas av ett 
insättningsgarantisystem,

Or. de

Motivering

För att skydda konsumenterna och begränsa de kostnader som finansinstituten vältrar över 
på konsumenterna, bör målnivån grunda sig på det faktiska insättningsbeloppet (täckta 
insättningar), och inte på de hypotetiskt ersättningsberättigade insättningarna. En målnivå på 
1,0 procent av de täckta insättningarna ger systemen en tillräcklig finansiell buffert.

Ändringsförslag 43
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led h 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) målnivå: 1,5 % av de 
ersättningsberättigade insättningar som 
omfattas av ett insättningsgarantisystem, 

h) målnivå: 1,5 % av de 
ersättningsberättigade insättningar som 
omfattas av ett insättningsgarantisystem. 
Från målnivån ska avdrag göras med 
sådana finansiella medel som 
kreditinstituten själva bildar på grund av 
lagstiftning i syfte att säkra likviditeten 
och för att undvika bankkonkurser,

Or. de

Ändringsförslag 44
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led h 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) målnivå: 1,5 % av de 
ersättningsberättigade insättningar som 
omfattas av ett insättningsgarantisystem,

h) målnivå: en nivå som fastställs av
medlemsstaterna med hänsyn tagen till 
strukturen och risknivån inom 
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banksektorn i denna medlemsstat,

Or. en

Ändringsförslag 45
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inget kreditinstitut får ta emot insättningar 
om det inte är anslutet till ett sådant 
system.

Inget kreditinstitut får ta emot insättningar 
om det inte är anslutet till ett sådant system 
och uppfyller tillsynsmyndigheternas 
krav. Det är nödvändigt att 
tillsynsmyndigheterna har ett noggrant 
licensieringsförfarande för att bedöma 
rimligheten i affärsplanen för varje 
institut som använder sig av 
insättningsgarantisystemet.

Or. en

Motivering

Vi har sett ett antal fall där institut tar på sig extrema risker och därför kan erbjuda höga 
räntor på insättningar. Dessa institut kan bara dra till sig kunder på grund av det skydd som 
insättningsgarantisystemen ger. Därför är det nödvändigt att det åtminstone finns ett 
noggrant licensieringsförfarande för att bedöma rimligheten i affärsplanen för varje institut 
som använder sig av insättningsgarantisystemet. Licensieringen bör omfattas av lämpliga 
villkor.

Ändringsförslag 46
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana tester ska genomföras minst vart 
tredje år eller när det anses vara 

Sådana tester ska genomföras minst 
varje år eller oftare när det anses vara 
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nödvändigt. Det första testet ska äga rum 
senast den 31 december 2013.

nödvändigt. Det första testet ska äga rum 
senast den 31 december 2013.

Or. en

Ändringsförslag 47
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led j 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Insättningar gjorda av myndigheter. j) Insättningar gjorda av staten, av centrala
myndigheter och av regionala och lokala 
organ.

Or. de

Ändringsförslag 48
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
insättningar av lokala organ undantas 
från artikel 4.1 j när förlust av 
insättningarna avsevärt skulle påverka 
upprätthållandet av kommunala 
funktioner.

Or. de

Ändringsförslag 49
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 



PE460.943v01-00 10/27 AM\861427SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
täckningen för varje insättares 
sammanlagda insättningar ska vara 
100 000 euro i den händelse insättningarna 
blir indisponibla.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
täckningen för varje insättares 
sammanlagda insättningar ska vara 
150 000 EUR i den händelse insättningarna 
blir indisponibla.

Or. en

Ändringsförslag 50
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater utanför euroområdet 
ska ha tillgång till ett motsvarande 
fastställt skyddsbelopp i sin valuta, 
avrundat till närmaste 1000-tal.

Or. en

Motivering

Medlemsstater utanför euroområdet saknar den säkerhet som en fastställd skyddsnivå innebär 
vilket därmed missgynnar konsumenterna i dessa medlemsstater. Detta fastställda belopp 
kommer också att garantera att valutafluktuationer inte på ett orättvist sätt drabbar 
konsumenternas skyddsnivå.

Ändringsförslag 51
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
insättningsgarantisystemen inte gör avsteg 

2. Medlemsstaterna ska se till att 
insättningsgarantisystemen medger ett 
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från den täckningsnivå som fastställs i
punkt 1. Medlemsstaterna kan dock 
besluta att följande insättningar omfattas 
förutsatt att kostnaderna för återbetalning 
inte omfattas av artikel 9, 10 och 11:

rättsanspråk enligt punkt 1. Dessutom ska
medlemsstaterna se till att följande 
insättningar skyddas helt:

Or. en

Ändringsförslag 52
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
insättningsgarantisystemen inte gör avsteg 
från den täckningsnivå som fastställs i 
punkt 1. Medlemsstaterna kan dock 
besluta att följande insättningar omfattas 
förutsatt att kostnaderna för återbetalning 
inte omfattas av artikel 9, 10 och 11: 

2. Medlemsstaterna ska se till att 
insättningsgarantisystemen inte gör avsteg 
från den täckningsnivå som fastställs i 
punkt 1. Medlemsstaterna ska se till att 
följande insättningar skyddas helt:

Or. de

Ändringsförslag 53
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Insättningar som hänför sig till 
privatpersoners fastighetstransaktioner 
under maximalt 12 månader efter det att 
beloppet har krediterats.

a) Insättningar som hänför sig till 
privatpersoners fastighetstransaktioner 
under maximalt 3 månader efter det att 
beloppet har krediterats, eller längre tid 
om medlemsstaterna anser detta skäligt, 
dock längst 12 månader.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Insättningar som hänför sig till 
privatpersoners fastighetstransaktioner 
under maximalt 12 månader efter det att 
beloppet har krediterats.

a) Insättningar som härrör från
fastighetstransaktioner avseende
privatbostäder under maximalt 12 månader 
efter det att beloppet har krediterats.

Or. en

Ändringsförslag 55
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Insättningar som uppfyller de sociala 
villkor som fastställs i nationell lagstiftning 
och som är förknippade med vissa 
livssituationer som giftermål, skilsmässa, 
invaliditet eller insättarens bortgång. 
Täckningen ska uppgå till maximalt 
12 månader efter en sådan händelse.

b) Insättningar som uppfyller de sociala 
villkor som fastställs i nationell lagstiftning 
och som är förknippade med vissa 
livssituationer som giftermål, skilsmässa, 
pension, uppsägning, arbetsoförmåga eller 
insättarens bortgång under maximalt 
12 månader efter det att beloppet har 
krediterats.

Or. en

Ändringsförslag 56
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Insättningar som uppfyller de sociala b) Insättningar som uppfyller de sociala 
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villkor som fastställs i nationell lagstiftning 
och som är förknippade med vissa 
livssituationer som giftermål, skilsmässa, 
invaliditet eller insättarens bortgång. 
Täckningen ska uppgå till maximalt 
12 månader efter en sådan händelse.

villkor som fastställs i nationell lagstiftning 
och som är förknippade med vissa 
livssituationer som giftermål, skilsmässa, 
invaliditet eller insättarens bortgång. 
Täckningen ska vara under 3 månader
efter händelsen, eller längre om 
medlemsstaterna anser detta skäligt, dock 
längst 12 månader.

Or. en

Ändringsförslag 57
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Insättningar som uppfyller de villkor 
som fastställs i nationell lagstiftning och 
som baseras på utbetalningar av 
försäkringar eller ersättningar under 
maximalt 12 månader efter det att 
beloppet har krediterats.

Or. en

Ändringsförslag 58
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Insättningar som uppfyller de villkor 
som fastställs i nationell lagstiftning och 
som baseras på utbetalningar av 
försäkringar eller ersättningar under 
maximalt 12 månader efter det att 
beloppet har krediterats.

Or. de
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Ändringsförslag 59
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Insättningar ska betalas ut i den valuta i 
vilket kontot fördes. Om de belopp i euro 
som anges i punkt 1 omräknas till 
andra valutor ska de belopp som faktiskt 
utbetalas till insättare motsvara beloppen 
som fastställs i detta direktiv.

4. Insättningar ska betalas ut i den 
medlemsstats valuta i vilken kontot fördes. 
Om de belopp i euro som anges i punkt 1 
omräknas till andra valutor ska de belopp 
som faktiskt utbetalas till insättare 
motsvara beloppen som fastställs i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

En bestämmelse om att betala tillbaka insättningar i den valuta i vilket kontot har förts är 
opraktisk och kan leda till längre återbetalningsperioder. Insättningsgarantisystem ska därför 
betala tillbaka insättningar i den medlemsstats valuta i vilken kontot fördes.

Ändringsförslag 60
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får runda av de belopp 
som omräkningen resulterar i, förutsatt att 
denna avrundning uppgår till högst 
2 500 euro.

Medlemsstaterna får runda av de belopp 
som omräkningen resulterar i, förutsatt att 
denna avrundning uppgår till högst 
5 000 EUR.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Det belopp som avses i punkt 1 ska 
regelbundet och minst vart femte år 
omprövas av kommissionen. Om lämpligt 
ska kommissionen till Europaparlamentet 
och rådet överlämna ett förslag till ett 
direktiv om justering av det belopp som 
avses i punkt 1, med hänsyn tagen särskilt 
till utvecklingen inom banksektorn samt 
den ekonomiska och monetära situationen i 
unionen. Den första omprövningen ska inte 
ske förrän den 31 december 2015 såvida 
oförutsedda händelser inte kräver en 
tidigare översyn.

6. Det belopp som avses i punkt 1 ska 
regelbundet och minst vart femte år 
omprövas av kommissionen. Om lämpligt 
ska kommissionen till Europaparlamentet 
och rådet överlämna ett förslag till ett 
direktiv om justering av det belopp som 
avses i punkt 1, med hänsyn tagen särskilt 
till utvecklingen inom banksektorn samt 
den ekonomiska och monetära situationen i 
unionen, särskilt valutafluktuationer. Den 
första omprövningen ska inte ske förrän 
den 31 december 2015  såvida oförutsedda 
händelser inte kräver en tidigare översyn.

Or. en

Ändringsförslag 62
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan besluta att 
insättningar i samma kreditinstitut inte 
ska läggas samman om nationell 
lagstiftning tillåter att kreditinstitut 
bedriver verksamhet under olika namn. 
Insättningar ska läggas samman inom 
samma kreditinstitut. Om beloppet för de 
sammanlagda insättningarna överstiger 
täckningsnivån per insättare enligt 
artikel 5 ska avgifterna enligt artiklarna 9 
och 11 höjas i motsvarande omfattning.

Or. en
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Motivering

I många medlemsstater kan ett bankinstitut bedriva verksamhet under flera olika namn, men 
behöver bara ett tillstånd från regleringsmyndigheten. Eftersom det är ytterst svårt för 
konsumenterna att förstå en banks företagsstruktur bör ersättningsberättigade insättare 
täckas av ett enskilt företag under ett visst namn snarare än av ägaren till ett kreditinstitut.

Ändringsförslag 63
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insättningsgarantisystem ska kunna 
återbetala indisponibla insättningar inom 
7 dagar från den dag då de behöriga 
myndigheterna gör ett konstaterande som 
avses i artikel 2.1 e i eller den rättsliga 
myndigheten meddelar ett avgörande som 
avses i artikel 2.1 e ii.

1. Insättningsgarantisystem ska kunna 
återbetala indisponibla insättningar inom 
fem arbetsdagar från den dag då de 
behöriga myndigheterna gör ett 
konstaterande som avses i artikel 2.1 e i 
eller den rättsliga myndigheten meddelar 
ett avgörande som avses i artikel 2.1 e ii.

Or. en

Ändringsförslag 64
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från den 1 januari 2013 ska den 
återbetalningsperiod som avses i punkt 1 
vara sju arbetsdagar.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan besluta att en 
utbetalningsfrist på tio arbetsdagar ska 
gälla fram till den 31 december 2015 om 
den behöriga tillsynsmyndigheten efter 
ingående prövning konstaterar att 
insättningsgarantisystemen ännu inte är i 
stånd att klara en utbetalningsfrist på fem 
arbetsdagar.

Or. en

Motivering

En kort utbetalningsfrist är viktig för insättarens förtroende för systemet. Det är emellertid 
också viktigt för förtroendet att den utlovade utbetalningsfristen kan uppfyllas av 
medlemsstaten om en bank går i konkurs.

Ändringsförslag 66
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna har beslutat om en 
förlängd utbetalningsfrist på 
tio arbetsdagar fram till den 
31 december 2015 ska på begäran till 
insättningsgarantisystemet upp till 
5 000 EUR av insättarens 
ersättningsberättigade tillgodohavande 
utbetalas inom en tidsfrist på fem 
arbetsdagar.

Or. en
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Motivering

En kort utbetalningsfrist är viktig för insättarnas förtroende för systemet. Om 
medlemsstaterna har beslutat om en förlängd utbetalningsfrist bör insättaren ha rätt att få en 
utbetalning på upp till 5000 EUR inom fem arbetsdagar. 

Ändringsförslag 67
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insättningsgarantisystemens tillgängliga 
finansiella medel utgörs av avgifter som 
betalas den 30 juni och den 30 december 
varje år av deltagarna i systemet. 
Finansiering genom andra källor är dock 
möjlig. Deltagaravgift i form av ett 
engångsbelopp får inte tas ut.

Insättningsgarantisystemens tillgängliga 
finansiella medel utgörs av avgifter som 
betalas minst en gång om året av 
deltagarna i systemet. Finansiering genom 
andra källor är dock möjlig. Deltagaravgift 
i form av ett engångsbelopp får inte tas ut.

Or. de

Motivering

Insättningsgarantisystemen bör ha frihet att välja hur ofta de vill ta ut sina avgifter. Eftersom 
förfarandet för beräkningen av avgifterna och uttaget av dessa är betungande räcker det 
absolut att göra detta en gång per år. Avgiftsberäkningen måste göras på en tillförlitlig grund 
och därför görs den oftast på grundval av de reviderade årsräkenskaperna. Även detta talar 
för ett avgiftsuttag en gång per år.

Ändringsförslag 68
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De insättningar och investeringar som 
ett insättningsgarantisystem sammanlagt 

utgår
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får från en enskild insättare får inte 
överstiga 5 % av dennes tillgängliga 
finansiella medel. Företag som ingår i 
samma grupp för 
koncernredovisningsändamål enligt 
definitionen i direktiv 83/349/EEG eller 
enligt erkända internationella
redovisningsregler ska betraktas som 
enskilda insättare vid beräkning av denna 
målnivå.

Or. en

Motivering

Gränsvärdet på 5 procent skulle kunna leda till problem i små och medelstora medlemsstater. 
Andra gränsvärden med avseende på lågriskinvesteringar i systemen bör ge ett stabilt skydd.

Ändringsförslag 69
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De insättningar och investeringar som ett 
insättningsgarantisystem sammanlagt får 
från en enskild insättare får inte överstiga 
5 % av dennes tillgängliga finansiella 
medel. Företag som ingår i samma grupp 
för koncernredovisningsändamål enligt 
definitionen i direktiv 83/349/EEG eller 
enligt erkända internationella 
redovisningsregler ska betraktas som 
enskilda insättare vid beräkning av denna 
målnivå. 

2. De insättningar och investeringar som ett 
insättningsgarantisystem har hos en
enskild instans får sammanlagt inte 
överstiga 5 % av dennes tillgängliga 
finansiella medel. Företag som ingår i 
samma grupp för 
koncernredovisningsändamål enligt 
definitionen i direktiv 83/349/EEG eller 
enligt erkända internationella 
redovisningsregler ska betraktas som en 
enskild instans vid beräkning av denna 
målnivå.

Or. de

Motivering

Ändring av ordalydelsen för anpassning till den engelska versionen.
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Ändringsförslag 70
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kan dock även användas för att 
finansiera överföring av medel till ett annat 
kreditinstitut, förutsatt att de kostnader som 
bärs av insättningsgarantisystemet inte 
överstiger det belopp som täcks av berörda 
kreditinstituts insättningar. I detta fall ska 
insättningsgarantisystemet inom en månad 
från det att medlen överförts lämna en 
rapport till Europeiska bankmyndigheten 
som bekräftar att den nivå som avses ovan 
inte överskridits.

Medlemsstaterna kan dock besluta att 
använda dem för att finansiera överföring 
av medel till ett annat kreditinstitut, 
förutsatt att de kostnader som bärs av 
insättningsgarantisystemet inte överstiger 
det belopp som täcks av berörda 
kreditinstituts insättningar. I detta fall ska 
insättningsgarantisystemet inom en månad 
från det att medlen överförts lämna en 
rapport till Europeiska bankmyndigheten
som bekräftar att den nivå som avses ovan 
inte överskridits.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen kommer inte att förändra den föreslagna artikelns betydelse. Den 
kommer emellertid att göra texten tydligare och förenlig med nästa stycke som också handlar 
om användningen av insättningsgarantisystemens medel.

Ändringsförslag 71
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från fall till fall och med godkännande 
från de behöriga myndigheterna till följd 
av en motiverad begäran från berörda 
insättningsgarantisystem kan den 
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procentsats som avses i a) fastställas till 
under 0,5 %, förutsatt att garantisystemet 
förfogar över ett lämpligt system för att 
övervaka sina medlemmars risksituation 
och det inflytande som krävs.

Or. de

Motivering

Den föreslagna begränsningen bör kunna underskridas när det fastställts att 
övervakningssystemen förfogar över lämpliga system för att övervaka sina medlemmars 
risksituation och det inflytande som krävs samt förfogar över lämplig alternativ finansiering 
för att vid behov kunna erhålla kortfristig refinansiering för att kunna tillgodose de 
fordringar som ställs på dessa insättningsgarantisystem. (Detta inbegriper utbetalningsfallet 
om ett försök att avstyra en konkurs inte är framgångsrikt.)

Ändringsförslag 72
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De avgifter till insättningsgarantisystem 
som avses i artikel 9 ska fastställas för 
varje deltagare på grundval av risknivån. 
Kreditinstitut ska betala minst 75 % eller 
mer än 200 % av det belopp som en bank 
vid genomsnittlig risk skulle bidra med. 
Medlemsstater kan besluta att deltagare i 
de insättningsgarantisystem som avses i
artikel 1.3 och 1.4 ska betala lägre avgifter 
till insättningsgarantisystem, dock minst 
37,5 % av det belopp som en bank med en 
genomsnittlig risknivå skulle bidra med.

1. De avgifter till insättningsgarantisystem 
som avses i artikel 9 ska fastställas för
varje deltagare på grundval av risknivån. 
Kreditinstitut ska betala minst 75 % eller 
mer än 200 % av det belopp som en bank 
vid genomsnittlig risk skulle bidra med. 
Medlemsstater kan besluta att deltagare i 
de insättningsgarantisystem som avses i 
artikel 1.3 och 1.4 ska betala lägre avgifter 
till insättningsgarantisystem, dock minst 
37,5 % av det belopp som en bank med en 
genomsnittlig risknivå skulle bidra med. 
Insättningar hos byggsparkassor ska vid 
beräkningen av avgifterna och målnivån 
beaktas med en andel på 20 %.

Or. de
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Ändringsförslag 73
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Punkt 2 är inte tillämplig på 
insättningsgarantisystem som avses i 
artikel 1.2.

7. Punkt 2 är inte tillämplig på 
insättningsgarantisystem som avses i 
artikel 1.3 och för byggsparkassor.

Or. de

Ändringsförslag 74
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Information till aktuella insättare ska 
tillhandahållas på kontoutdraget. Denna 
information ska bestå av en bekräftelse på 
att insättningarna är ersättningsberättigande 
enligt artikel 2.1 och artikel 4. Vidare ska 
det hänvisas till informationsbladet i bilaga 
III och var det finns att tillgå. Det 
ansvariga insättningsgarantisystemets 
webbplats kan också anges.

3. Information till aktuella insättare ska 
tillhandahållas på kontoutdraget, på ett 
informationsblad när kontot öppnas och 
minst en gång per år i ett brev som 
skickas med post. Denna information ska 
bestå av en bekräftelse på att insättningarna 
är ersättningsberättigande enligt artikel 2.1 
och artikel 4. Vidare ska det hänvisas till 
informationsbladet i bilaga III och var det 
finns att tillgå. Det ansvariga 
insättningsgarantisystemets webbplats kan 
också anges.

Or. en

Motivering

De flesta banker går över till banktjänster på Internet och upphör med kontoutdrag i 
pappersform vilket betyder att konsumenterna inte alltid är medvetna om vilka deras 
insättningsgarantisystem är enligt de nuvarande bestämmelserna. Detta ändringsförslag 
garanterar att konsumenterna regelbundet görs medvetna om vilken skyddsnivå och vilka 
rättigheter de har.
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Ändringsförslag 75
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kreditinstitut går samman ska 
insättarna underrättas om 
sammanslagningen minst en månad före 
den får laga kraft. Insättarna ska 
underrättas om att när sammanslagningen 
fått laga kraft kommer samtliga 
insättningar i var och en av de banker som 
omfattas av sammanslagningen att läggas 
samman för att fastställa deras täckning 
inom ramen för insättningsgarantisystemet.

6. Om kreditinstitut går samman ska 
insättarna underrättas om 
sammanslagningen minst en månad före 
den får laga kraft. Insättarna ska 
underrättas om att när sammanslagningen 
fått laga kraft kommer samtliga 
insättningar i var och en av de banker som 
omfattas av sammanslagningen att läggas 
samman för att fastställa deras täckning 
inom ramen för insättningsgarantisystemet.
Insättarna kommer att ges en period på 
tre månader efter det att 
sammanslagningen har meddelats för att 
välja en bank med ett annat varumärke 
för att se till att de är skyddade för varje 
bankkonto upp till det belopp som 
fastställs i artikel 5.1. Under denna 
tremånadersperiod, om det belopp som 
fastställs i artikel 5.1 överskrids, kommer 
det att skyddas genom att det belopp som 
fastställs i artikel 5.1 multipliceras med 
det antal konton som har slagits samman.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger konsumenterna den tid de behöver för att öppna ett nytt bankkonto, 
fatta ett välgrundat beslut, men fortfarande vara skyddade genom en åtgärd 
(sammanslagning) som de kanske inte önskat eller varit omedelbart medvetna om.
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Ändringsförslag 76
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om en insättare använder sig av 
nätbaserade banktjänster (Internet banking) 
ska den information som ska 
tillhandahållas enligt detta direktiv 
förmedlas elektroniskt och på ett sådant 
sätt att insättaren uppmärksammas på 
denna information.

7. Om en insättare använder sig av 
nätbaserade banktjänster (Internet banking) 
ska den information som ska 
tillhandahållas enligt detta direktiv 
förmedlas elektroniskt och på ett sådant 
sätt att insättaren uppmärksammas på 
denna information eller i pappersform om 
insättaren önskar detta.

Or. en

Ändringsförslag 77
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Bilaga 3 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna återbetalning uppgår till maximalt 
100 000 euro per bank. Detta innebär att 
alla insättningar hos en och samma bank 
läggs samman för att kunna fastställa 
täckningsnivån. Om en insättare till 
exempel har ett sparkonto med 90 000 euro
och ett girokonto med 20 000 euro
kommer insättaren enbart att ersättas med 
100 000 euro.

Denna återbetalning uppgår till maximalt 
150 000 EUR per bank. Detta innebär att 
alla insättningar hos en och samma bank 
läggs samman för att kunna fastställa 
täckningsnivån. Om en insättare till 
exempel har ett sparkonto med 
120 000 EUR och ett girokonto med 
40 000 EUR kommer insättaren enbart att 
ersättas med 150 000 EUR.

Or. en

Ändringsförslag 78
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Bilaga 3 – stycke 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[Endast i tillämpliga fall]: Denna metod 
används även om en bank arbetar under 
andra handelsnamn. [Namnet på det 
kontoförande kreditinstitutet] bedriver 
verksamhet även under följande namn [alla 
andra företagsnamn för samma 
kreditinstitut]. Detta innebär att det totala 
beloppet för alla insättningar hos företag 
med ett eller flera av dessa namn kommer 
att vara täckt med upp till 100 000 euro.

[Endast i tillämpliga fall]: Denna metod 
används även om en bank arbetar under 
olika namn gentemot sina kunder. 
[Namnet på det kontoförande 
kreditinstitutet] bedriver verksamhet även 
under följande namn [alla andra 
företagsnamn för samma kreditinstitut]. 
Detta innebär att det totala beloppet för alla 
insättningar hos företag med ett eller flera 
av dessa namn kommer att vara täckt med 
upp till 150 000 EUR per namn.

Or. en

Ändringsförslag 79
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Bilaga 3 – stycke 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det rör sig om gemensamma konton 
gäller gränsvärdet på 100 000 euro för 
varje insättare. [Endast i tillämpliga fall]:

Om det rör sig om gemensamma konton 
gäller gränsvärdet på 150 000 EUR för 
varje insättare. [Endast i tillämpliga fall]:

Or. en

Ändringsförslag 80
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Bilaga 3 – stycke 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[Endast i tillämpliga fall]: Insättningar till 
ett konto som disponeras av två eller flera 
personer som är medlemmar i ett bolag, en 
sammanslutning eller en gruppering av 
liknande natur som inte är en juridisk 

[Endast i tillämpliga fall]: Insättningar till 
ett konto som disponeras av två eller flera 
personer som är medlemmar i ett bolag, en 
sammanslutning eller en gruppering av 
liknande natur som inte är en juridisk 
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person, kan läggas samman och behandlas 
som om de hade gjorts av en enda insättare 
vid beräkningen gränsen på 100 000 euro.

person, kan läggas samman och behandlas 
som om de hade gjorts av en enda insättare 
vid beräkningen gränsen på 150 000 EUR.

Or. en

Ändringsförslag 81
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Bilaga 3 – stycke 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvarigt insättningsgarantisystem är 
[namn, adress, telefon, e-post och 
webbplats]. Insättningsgarantisystemet 
kommer att återbetala dina insättningar 
(med upp till 100 000 euro) inom högst 
sex veckor, och från och med den 
31 december 2013 inom en vecka.

Ansvarigt insättningsgarantisystem är 
[namn, adress, telefon, e-post och 
webbplats]. Insättningsgarantisystemet 
kommer att återbetala dina insättningar 
(med upp till 150 000 EUR) inom högst 
sex veckor, och från och med den 
31 december 2013 inom en vecka.

Or. en

Ändringsförslag 82
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Bilaga 3 – stycke 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[Endast i tillämpliga fall]: Din insättning är 
garanterad av ett institutionellt 
garantisystem som är [godkänt/icke 
godkänt] som insättningsgarantisystem. 
Detta innebär att alla banker som deltar i 
detta system stödjer varandra för att 
undvika en bankkonkurs. Om en 
bankkonkurs trots allt inträffar kommer 
dina insättningar att återbetalas med upp 
till 100 000 euro.

[Endast i tillämpliga fall]: Din insättning är 
garanterad av ett institutionellt 
garantisystem som är [godkänt/icke 
godkänt] som insättningsgarantisystem. 
Detta innebär att alla banker som deltar i 
detta system stödjer varandra för att 
undvika en bankkonkurs. Om en 
bankkonkurs trots allt inträffar kommer 
dina insättningar att återbetalas med upp 
till 150 000 EUR.
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Or. en


