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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя като цяло преразглеждането на Директива 94/19/ЕО относно 
схемите за гарантиране на депозитите (СГД), тъй като съществуващата система се 
нуждае от по-хармонизирано решение. Неотдавнашната финансова криза показва, че 
следва да бъде осигурена по-солидна рамка с цел преодоляване на нестабилността на 
финансовите пазари. Понастоящем в ЕС има около 40 СГД, които обхващат различни 
групи вложители и депозити до различни гарантирани размери, като налагат различни 
финансови задължения на финансовите институции. Тази раздробена система на СГД 
ограничава ползите от вътрешния пазар и не осигурява солидна основа за борба срещу 
бъдещи кризи. В допълнение към това, съществуващите схеми са недостатъчно 
финансирани в множество държави-членки.

За да се подобри разбираемостта на текста на Комисията и за да бъдат направени 
критични бележки относно предложението, докладчикът предлага следните 
съществени изменения:

- Разширяване на приложното поле на директивата, за да бъдат обхванати традиционни 
инструменти за спестяване като спестовни книжки или депозитни сертификати. Тези 
депозити, въпреки че не са свързани с банкова сметка, биват използвани като 
заместители на спестовни сметки.

- Разясняване на неясните разпоредби, които не биха предоставили правна сигурност за 
потребителите и финансовите институции.

Въвеждане на разпоредби за процедури за по-бързо вземане на решения, тъй като в 
случай на финансови проблеми на кредитните институции е необходимо 
компетентните органи да бъдат информирани незабавно и впоследствие да 
предприемат бързо действия, заедно със схемата за гарантиране на депозитите, за да се 
защитят потребителите.

- Гарантиране, че депозитите на органите на местното самоуправление (общините) са 
също обхванати от СДГ Голяма част от органите на местното самоуправление са малки 
по размер субекти с малки бюджети, без преки връзки с централния държавен бюджет 
и с ограничени възможности за оценка на надеждността на дадена кредитна 
институция.

- Въвеждане на разширен размер за временно увеличени салда на депозитите, които 
изпълняват социални съображения, определени в националното законодателство (като 
например съкращения, застрахователни искове и др.).

- Удължаване на предложения седемдневен срок за изплащане на седем работни дни и 
превръщането на процеса на изплащане в задължителен, а не факултативен. Датата за 
прилагането все пак е отложена за 2016 г. поради приспособяването на компютърните 
системи. На потребителите може да се наложи да отворят нова банкова сметка, което не 
винаги е осъществимо в рамките на една седмица.  Настоящият период на изплащане 
след 20+10 работни дни следва първо да бъде приложен надлежно преди по-нататъшно 
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намаляване на периода на изплащане, но докладчикът предлага да се даде възможност 
на държавите-членки с по-кратки срокове да запазят тези разпоредби.

- В множество държави-членки дадена банкова институция може да извършва дейност 
под различни наименования, но тя се нуждае само от едно разрешение от регулаторния 
орган. В този случаи потребителят, който има няколко сметки под различни фирмени 
наименования, но регулирани от едно разрешение, би могъл да получи обезщетение до 
100 000 евро. Докладчикът предлага на държавите-членки да се даде възможност да 
решават, че свързаната със СГД гаранция се прилага отделно спрямо депозитите във 
всеки фирмен субект, дори ако се осъществяват от една кредитна институция.

- Подкрепа за преминаването към предварително финансиране на СГД и за намаляване 
на разходите за хармонизация. Целевото равнище, определено въз основа на 
допустимите депозити, поставя несъразмерна тежест върху финансовите институции и 
прекъсва връзката между действителното количество депозити и вноските на 
институциите. Докладчикът отдаде предпочитание на друга концепция за гарантирани 
депозити, която обхваща истинското количество на депозитите и по този начин 
съответства по-добре на необходимостта от защита на потребителите.

- Докладчикът също така е убеден, че СГД следва да могат да използват своите фондове 
за своевременна намеса с цел свеждане до минимум на въздействието върху 
потребителите от евентуално  изпадане на банка в неплатежоспособност.

- Възможността за отпускане на заеми между системите от различни държави-членки 
би могло да окаже помощ, но би могло да помогне за преноса на кризата от една 
държава към друга. Поради тази причина докладчикът предлага прехвърлянето на тази 
разпоредба от задълженията към примерната рамка, която може да бъде използвана при 
необходимост, и държавите-членки следва да решават дали да участват в такава 
система (като например чрез подписване на съответните трансгранични споразумения).

- Заличаване на член 11 и приложения I и II относно изчислението на вноските въз 
основа на риска, тъй като в съответствие с принципа на субсидиарност това следва да 
бъде предоставено на държавите-членки. Предложената система не би гарантирала 
провъзгласената цел (т.е. еднакви вноски за банки с еднакъв профил на риска в 
различните държави-членки) поради различните условия на финансовите пазари в ЕС и 
с оглед на конкретните потребителски продукти (т.е. депозити в жилищно-спестовни 
каси).

- Засилване на разпоредбите за информация и предоставянето на потребителите на 
възможността (напр. в случай на сливане) да прехвърлят незащитените влогове в друга 
кредитна институция, без да плащат наказателни такси. На действителните вложители 
също ще бъдат предоставен информационен бюлетин (въз основа на приложение III) в 
едно от техните банкови извлечения.

- Предоставяне на възможността за избор на езиков режим за изискванията за 
информация, ако той е договорен от двете страни с цел осигуряване на гъвкаво 
решение за граничните региони и за гражданите на други държави, както и за 
повишаване на трансграничната конкуренция на вътрешния пазар в общ план.
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- Опростяване на понятийната база, използвана в приложение III, така че информацията 
за потребителите да бъде предоставена по разбираем начин.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да бъде ограничена защитата на 
депозитите до равнището, което е 
необходимо за осигуряване на правна 
яснота и прозрачност за вложителите, и 
за да се избягва прехвърлянето на 
инвестиционни рискове към схемите за 
гарантиране на депозитите, определени 
финансови продукти с инвестиционен 
характер следва да бъдат изключени от 
обхвата на гаранцията, по-конкретно 
продуктите, които не се изплащат по 
номинална стойност и чието 
съществуване може да бъде доказано 
само със сертификат.

(17) За да бъде ограничена защитата на 
депозитите до равнището, което е 
необходимо за осигуряване на правна 
яснота и прозрачност за вложителите, и 
за да се избягва прехвърлянето на 
инвестиционни рискове към схемите за 
гарантиране на депозитите, определени 
финансови продукти с инвестиционен 
характер следва да бъдат изключени от 
обхвата на гаранцията, по-конкретно 
продуктите, които не се изплащат по 
номинална стойност.

Or. en

Обосновка
Настоящото съображение се изменя в съответствие с изменението към член 2, 
параграф 1 – точка 1 – параграф 2 – тире 1.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 18 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За определени вложители защитата 
на депозитите следва да не важи, по-
конкретно за публичните органи или за 
другите финансови институции. Поради 
факта, че броят им е ограничен в 
сравнение с всички други вложители, 
въздействието на това изключение 
върху финансовата стабилност при 
изпадане на банка в 
неплатежоспособност е минимално. 
Освен това органите на властта имат 
много по-лесен достъп до кредитиране 
спрямо гражданите. По принцип 
нефинансовите предприятия следва да 
бъдат включени в обхвата на защитата 
независимо от размера им.

(18) За определени вложители защитата 
на депозитите следва да не важи, по-
конкретно за централните органи на 
властта или за другите финансови 
институции. Поради факта, че броят им 
е ограничен в сравнение с всички други 
вложители, въздействието на това 
изключение върху финансовата 
стабилност при изпадане на банка в 
неплатежоспособност е минимално. 
Освен това централните органи на 
властта има много по-лесен достъп до 
кредитиране спрямо гражданите. По 
принцип нефинансовите предприятия 
следва да бъдат включени в обхвата на 
защитата независимо от размера им.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение се позовава на промените, направени в член 4 – параграф 1 –
буква й).

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 24 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При определянето на вноските в 
схемите за гарантиране на 
депозитите следва да се отчита 
степента на риска, поеман от 
членовете им. Това би дало 
възможност за отразяване на 
рисковите профили на отделните 
банки, би довело до справедливо 
изчисляване на вноските и би създало 
стимули за извършване на по-
нискорискова търговска дейност. 
Разработването на набор от основни 

заличава се
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показатели, задължителни за всички 
държави-членки, и на набор от 
незадължителни допълнителни 
показатели постепенно би осигурило 
хармонизация.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение се заличава в съответствие с изменението към член 11.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 26 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Срокът за изплащане от максимум 
шест седмици, който е в сила от 31 
декември 2010 г.,  не е в съответствие с 
необходимостта да се запази доверието 
на вложителите и не отговаря на 
техните нужди. Поради това срокът за 
изплащане следва да се намали на една 
седмица  .

(26) Срокът за изплащане от максимум 
шест седмици, който е в сила от 31 
декември 2010 г., не е в съответствие с 
необходимостта да се запази доверието 
на вложителите и не отговаря на 
техните нужди. Поради това срокът за 
изплащане следва да се намали на седем 
работни дни в срок до 31 декември 
2015 г. До 31 декември 2015 г. срокът 
за изплащане трябва да се намали на 
срок от двадесет работни дни.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение се позовава на промените в член 7.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 32 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Съобразявайки се с надзора, (32) Съобразявайки се с надзора, 
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извършван от държавите-членки върху 
схемите за гарантиране на депозитите, 
Европейският банков орган следва да 
допринася за постигането на целта за 
улесняване на кредитните институции 
при започването и извършването на 
дейността им, като същевременно 
осигурява ефективна защита за 
вложителите. За тази цел ЕБО следва да 
потвърждава дали са спазени условията 
за отпускането на заеми между схемите 
за гарантиране на депозитите съгласно 
настоящата директива и да определя, 
строго спазвайки сроковете по 
настоящата директива, сумите, 
които всяка схема следва да отпусне 
назаем, първоначалния лихвен процент 
и срока на заема. Във връзка с това 
Европейският банков орган следва също 
така да събира информация за схемите 
за гарантиране на депозитите, особено 
за размерите на гарантираните 
депозити, потвърдени от компетентните 
органи. Той следва да информира 
другите схеми за гарантиране на 
депозитите за задължението им да 
отпускат заеми.

извършван от държавите-членки върху 
схемите за гарантиране на депозитите, 
Европейският банков орган следва да 
допринася за постигането на целта за 
улесняване на кредитните институции 
при започването и извършването на 
дейността им, като същевременно 
осигурява ефективна защита за 
вложителите. За тази цел ЕБО следва да 
потвърждава дали са спазени условията 
за отпускането на заеми между схемите 
за гарантиране на депозитите съгласно 
настоящата директива, 
първоначалният лихвен процент и 
срокът на заема. Във връзка с това 
Европейският банков орган следва също 
така да събира информация за схемите 
за гарантиране на депозитите, особено 
за размерите на гарантираните 
депозити, потвърдени от компетентните 
органи.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение се позовава на промените в член 10.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 33 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Необходимо е въвеждането на 
ефективен инструмент за 
утвърждаването на хармонизирани 
технически стандарти в областта на 
финансовите услуги, за да се осигурят 

(33) Необходимо е въвеждането на 
ефективен инструмент за 
утвърждаването на хармонизирани 
технически стандарти в областта на 
финансовите услуги, за да се осигурят 
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равнопоставеност и подходяща защита 
на вложителите в цяла Европа Такива 
стандарти следва да бъдат 
разработени, за да се стандартизира 
изчислението на вноските въз основа 
на риска.

равнопоставеност и подходяща защита 
на вложителите в цяла Европа

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение се позовава на промените в член 11.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а) – параграф 3 - тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

съществуването му може да се 
докаже само със сертификат, 
различен от извлечение от сметка;

заличава се

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение позволява да бъдат защитени традиционни инструменти за 
спестяване като спестовни книжки или депозитни сертификати. Тези влогове се 
използват като заместници на спестовните сметки и са популярни сред 
потребителите в множество държави-членки. За разлика от тях, дълговите ценни 
книжа (чието съществуване може да бъде доказано единствено чрез сертификат) 
остават извън обхвата на защитата на схемите за гарантиране на депозитите, в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква к).

Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д) - точка i 

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) съответните компетентни органи са 
установили, че по тяхно виждане

i) съответните компетентни органи са 
установили, че съгласно 
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съответната кредитна институция 
изглежда неспособна за момента, по 
причини, които са пряко свързани с 
нейното финансово състояние, да 
изплати депозита и че не съществува 
близка перспектива тя да бъде в 
състояние да го направи. Компетентните 
органи установяват това колкото е 
възможно по-скоро и във всеки случай 
не по-късно от пет работни дни, след 
като са се уверили за първи път, че 
дадена кредитна институция не е 
изплатила депозити, които са изискуеми 
и дължими; или

информацията, с която разполагат 
понастоящем, съответната кредитна 
институция е неспособна за момента, по 
причини, които са пряко свързани с 
нейното финансово състояние, да 
изплати депозита и че не съществува 
близка перспектива тя да бъде в 
състояние да го направи. Компетентните 
органи установяват това колкото е 
възможно по-скоро и във всеки случай 
не по-късно от пет работни дни, след 
като първо са били уведомени, че 
дадена кредитна институция не е 
изплатила депозити, които са изискуеми 
и дължими; или

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение цели да внесе яснота в твърде неясните в правно отношение 
разпоредби, които не биха гарантирали достатъчна правна сигурност. Решението от 
страна на съответните компетентни органи, че дадена финансова институция не е 
платежоспособна, следва да бъде подкрепено с доказателства, основани върху 
текуща информация, а не в съответствие с техните виждания (както е в 
предложението на Комисията), с цел да бъдат предотвратени евентуални бъдещи
спорове относно необосновани решения.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – буква з) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „целево равнище“ означава 1,5 % от 
отговарящите на условията депозити, 
за чиято гаранция отговаря дадена 
схема за гарантиране на депозитите;

з) „целево равнище“ означава 1,5 % от 
гарантираните депозити, за които
отговаря дадена схема за гарантиране на 
депозитите;
(Това изменение важи за целия текст.)

Or. en

Обосновка
С цел защита на потребителите и намаляване на разходите, прехвърляни от 
финансовите институции на потребителите, целевото равнище следва да се определя 
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въз основа на действителния общ размер на депозитите (гарантираните депозити), а 
не въз основа на предполагаемите отговарящи на условията депозити.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако кредитна институция не спазва 
присъщите си задължения като участник 
в схема за гарантиране на депозитите, 
компетентните органи, които са издали 
лиценза  й, трябва да бъдат уведомени и 
в сътрудничество със схемата за 
гарантиране да предприемат всички 
необходими мерки, включително 
налагането на санкции, за да осигурят 
спазването на задълженията от страна 
на кредитната институция.

2. Ако кредитна институция не спазва 
присъщите си задължения като участник 
в схема за гарантиране на депозитите, 
компетентните органи, които са издали 
лиценза  й, трябва да бъдат уведомени
незабавно и в сътрудничество със 
схемата за гарантиране на депозитите
да предприемат бързо всички 
необходими мерки, включително 
налагането на санкции, за да осигурят 
спазването на задълженията от страна 
на кредитната институция.

Or. en

Обосновка
В случай на финансови проблеми на кредитните институции е необходимо 
компетентните органи да бъдат информирани незабавно и впоследствие да 
предприемат бързо действия, заедно със схемата за гарантиране на депозитите, за 
да се защитят потребителите.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 – буква й 

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) депозитите на органите на властта, й) депозитите на централните органи
на властта,

Or. en
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Обосновка
Това изменение позволява депозитите на местните органи (общините) също да бъдат 
гарантирани до 100 000 евро, за разлика от тези на централните органи, които са 
пряко свързани с централния държавен бюджет. Голяма част от местните органи 
(общините) са малки административни единици с ниски бюджети, които могат да 
бъдат силно застрашени в случай на неплатежоспособност на банката.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) депозитите, които съгласно 
националното законодателство са 
свързани с изпълнението на социални 
цели и се отнасят до специални 
плащания, като например във връзка 
със съкращения, застрахователни 
искове, небрежност от страна на 
медицински работници, плащания, 
присъдени от съдебни органи, и 
обезщетения за вреди от 
престъпления или неправилна 
присъда. Срокът на гаранцията не 
надвишава 12 месеца от 
извършването на такова плащане.

Or. en

Обосновка
Подобно на букви а) и б) от настоящия параграф, изменението дава възможност за 
100 % гаранция на временно увеличени салда на сметките за срок от 1 година в случай 
на специални плащания, например във връзка със съкращения, застрахователни искове 
и т.н. Държавите-членки решават дали да позволят такава възможност в 
националните си законодателства.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лимитът , посочен в член 5, параграф 
1 , се прилага по отношение на сбора от 
всички  депозити, направени в една и 
съща кредитна институция, независимо 
от броя на депозитите, валутата и 
местонахождението им в рамките на 
Съюза.

1. Лимитът , посочен в член 5, параграф 
1, се прилага по отношение на сбора от 
всички  депозити, направени в една и 
съща кредитна институция, независимо 
от броя на депозитите, валутата и 
местонахождението им в рамките на 
Съюза. Когато националното право 
позволява на дадена кредитна 
институция да извършва дейност под 
различни търговски наименования, 
държавите-членки могат да решат 
лимитът да се прилага по отношение 
на сбора от всички  депозити, 
направени във всяка структура с 
отделно търговско наименование,
управлявана от кредитната 
институция. Държавите-членки 
отразяват това решение в 
съответното повишаване на 
вноските по член 9 на кредитната 
институция.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение дава възможност за защита и на тези потребители, които 
имат няколко сметки във финансови институции с различни търговски наименования, 
но с един и същ собственик, т.е. под същия лиценз. Тези потребители ще получат 
обезщетение в размер до 100 000 евро за всяка сметка, ако държавата-членка реши, 
че гаранцията по СГД се прилага по отношение на депозити, направени във всяка 
структура с отделно търговско наименование, управлявана от същата кредитна 
институция.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Схемите за гарантиране на депозитите
трябва да са в състояние да изплатят

1. Схемите за гарантиране на депозитите
изплащат на вложителите неналичните 
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на вложителите неналичните депозити в 
рамките на 7  дни от датата, на която 
компетентните органи са установили 
фактите  по член 2, параграф 1, буква д, 
подточка i) или на която съдебният 
орган е постановил решение, както е 
посочено в член 2, параграф 1, буква д), 
подточка ii).

депозити в рамките на 20 дни от датата, 
на която компетентните органи са 
установили фактите  по член 2, 
параграф 1, буква д, подточка i) или на 
която съдебният орган е постановил 
решение, както е посочено в член 2, 
параграф 1, буква д), подточка ii).

Or. en

Обосновка
Потребителите следва да имат достъп до депозитите си възможно най-скоро. 
Въпреки това срокът за изплащане, предложен от Комисията, понастоящем би могъл 
да причини проблеми на финансовите институции, но при един по-дълъг срок за 
изпълнение тези неблагоприятни последици могат да бъдат намалени. Настоящият 
срок за изплащане от 20+10 работни дни следва първо да бъде надлежно приложен 
преди по-нататъшно намаляване на срока за изплащане на 7 работни дни, като 
държавите-членки, в които се прилагат кратки срокове, могат да запазят тези 
разпоредби.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Считано от 1 януари 2016 г. 
приложимият срок за изплащане, 
посочен в параграф 1, е седем работни 
дни.

Or. en

Обосновка
Потребителите следва да имат достъп до депозитите си възможно най-скоро. 
Въпреки това срокът за изплащане, предложен от Комисията, понастоящем би могъл 
да причини проблеми на финансовите институции, но при един по-дълъг срок за 
изпълнение тези неблагоприятни последици могат да бъдат намалени. Настоящият 
срок за изплащане от 20+10 работни дни следва първо да бъде надлежно приложен 
преди по-нататъшно намаляване на срока за изплащане на 7 работни дни, като 
държавите-членки, в които се прилагат кратки срокове, могат да запазят тези 
разпоредби.
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наличните финансови средства трябва 
да бъдат равни най-малко на целевото 
равнище. Когато финансовите средства 
са по-малко от целевото равнище, 
плащането на вноските започва отново, 
докато целевото равнище бъде 
достигнато отново. Когато наличните 
финансови средства възлизат на по-
малко от две трети от целевото 
равнище, редовната вноска трябва да 
бъде в размер не по-малко от 0,25 % от
отговарящите на условията депозити.

Наличните финансови средства трябва 
да бъдат равни най-малко на целевото 
равнище. Когато финансовите средства 
са по-малко от целевото равнище, 
плащането на вноските започва отново, 
докато целевото равнище бъде 
достигнато отново. Когато наличните 
финансови средства възлизат на по-
малко от две трети от целевото 
равнище, редовната вноска трябва да 
бъде в размер не по-малко от 0,25 % от
гарантираните депозити.

Or. en

Обосновка
С цел защита на потребителите и намаляване на разходите, прехвърляни от 
финансовите институции върху потребителите, целевото равнище и вноските следва 
да се определят въз основа на действителния общ размер на депозитите 
(гарантираните депозити), а не на предполагаемия размер на отговарящите на 
условията депозити.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5 – алинея 3 – буква a)  

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансовите средства на дадена 
схема надхвърлят 1 % от
отговарящите на условията депозити 
след тази мярка;

а) финансовите средства на дадена 
схема надхвърлят 0,75 % от
гарантираните депозити след тази 
мярка;

Or. en
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Обосновка
За да се защитят по-ефективно потребителите, СГД следва да може да използва 
техните финансови средства за своевременна намеса с цел свеждане до минимум на 
въздействието върху потребителите и икономиката от евентуално неизпълнение от 
страна на банката. С цел защита на потребителите и намаляване на разходите, 
прехвърляни от финансовите институции върху тях, целевото равнище и вноските 
следва да се определят въз основа на действителния общ размер на депозитите 
(гарантираните депозити), а не на предполагаемия размер на отговарящите на 
условията депозити.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5 – алинея 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разглеждайки всеки отделен случай, при 
обосновано искане на съответната схема 
за гарантиране на депозитите 
компетентните органи могат да 
разрешат делът по буква а) да бъде 
определен в размер между 0,75% и 1 %.

Разглеждайки всеки отделен случай, при 
обосновано искане на съответната схема 
за гарантиране на депозитите 
компетентните органи могат да 
разрешат делът по буква а) да бъде 
определен в размер между 0,5 % и
0,75 %.

Or. en

Обосновка
За да се защитят по-ефективно потребителите, СГД следва да може да използва 
техните финансови средства за своевременна намеса с цел свеждане до минимум на 
въздействието върху потребителите и икономиката от евентуално неизпълнение от 
страна на банката.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1 - алинея 1- уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка схема има право да вземе заем 
от всички други схеми за гарантиране на 
депозитите по член 1, параграф 2 в 

1. Всяка схема разполага с варианта да 
вземе заем от другите схеми за 
гарантиране на депозитите по член 1, 
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рамките на Съюза, ако се спазват всички 
посочени по-долу условия:

параграф 2 в рамките на Съюза, ако се 
спазват всички посочени по-долу 
условия:

Or. en

Обосновка
Възможността за отпускане на заеми между системите от различни държави-
членки би могла евентуално да помогне или да прехвърли кризата от една държава 
към друга, поради това докладчикът предлага прехвърлянето на тази разпоредба от
задълженията към примерната рамка, която може да бъде използвана при 
необходимост, и държавите-членки следва да решават дали да участват в такава 
система (например чрез подписване на съответните трансгранични споразумения).

Изменение 20

Предложение за директива
Член 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Изчисляване на вноските за схемите 
за гарантиране на депозитите
1. Вноските за схемите за 
гарантиране на депозитите по член 9 
се определят за всеки член въз основа 
на степента на риска, на който е 
изложен. Кредитните институции не 
може да плащат по-малко от 75 % 
или повече от 200 % от сумата, 
която би трябвало да плати една 
банка, изложена на среден риск.
Държавите-членки могат да решат, 
че членовете на схемите по член 1, 
параграфи 3 и 4 трябва да плащат по-
ниски вноски за схемите за 
гарантиране на депозитите, но не по-
малко от 37,5 % от сумата, която би 
трябвало да плати една банка, 
изложена на среден риск.
2. Установяването на риска, на който 
е изложена дадена банка, и 
изчислението на вноските се 
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основават на елементите, посочени в 
приложения І и ІІ.
3. Параграф 2 не се прилага за 
схемите за гарантиране на 
депозитите по член 1, параграф 2.
4. За да се гарантира дефинирането 
на елементите на определенията и 
методите съгласно приложение ІІ, 
част А, на Комисията се делегират 
съответните правомощия. Тези 
проектни регулаторни стандарти се 
приемат съгласно членове 7—7г от 
[регламента за ЕБО]. Европейският 
банков орган може да разработи 
проектни регулаторни стандарти, 
които да бъдат представени на 
Комисията.
5. До 31 декември 2012 г. 
Европейският банков орган трябва да 
издаде насоки за прилагането на 
приложение ІІ, част Б съгласно 
[член 8 от регламента за ЕБО].

Or. en

Обосновка
Системата за изчисляване на зависещите от риска вноски следва да бъде оставена на 
държавите-членки, тъй като националните разпоредби могат да бъдат съобразени 
по-добре с потребностите на потребителите (например в случая на широко 
разпространените депозити в специални финансови институции като жилищно-
спестовните каси).

Изменение 21

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
кредитните институции предоставят на 
съществуващите и потенциалните 
вложители необходимата информация 
за идентифицирането на схемата за 

1. Държавите-членки гарантират, че 
кредитните институции предоставят на 
съществуващите и потенциалните 
вложители достатъчна информация, 
необходима за идентифицирането на 
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гарантиране на депозити, на която са 
членове институцията и клоновете й в 
Съюза. . Когато определен депозит не е 
гарантиран от схема за гарантиране на 
депозитите в съответствие с член 4 , 
кредитната институция уведомява 
съответно вложителя.

схемата за гарантиране на депозити, на 
която са членове институцията и 
клоновете й в Съюза. Когато определен 
депозит не е гарантиран от схема за 
гарантиране на депозитите в 
съответствие с член 4, кредитната 
институция уведомява съответно 
вложителя и в този случай на 
вложителя се предоставя 
възможност да изтегли своите 
депозити без никакви наказателни 
такси и с всички придобити лихви и 
ползи.

Or. en

Обосновка
Първо, в такива случаи вложителите следва да бъдат достатъчно информирани и 
следва да имат възможност да изтеглят своите депозити без никакви наказателни 
такси и с всички придобити лихви и ползи.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 14 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията се предоставя на 
съществуващите вложители в 
извлеченията от сметките им. Тази 
информация включва потвърждение, че 
депозитите отговарят на условията 
съгласно член 2, параграф 1 и член 4.
Освен това се включва и препратка към 
информационния бюлетин от
приложение ІІІ и се посочва къде може 
да се получи. Може да се посочи и 
интернет сайтът на компетентната схема 
за гарантиране на депозитите.

3. Информацията се предоставя на 
съществуващите вложители в 
извлеченията от сметките им. Тази 
информация включва потвърждение, че 
депозитите отговарят на условията 
съгласно член 2, параграф 1 и член 4.
Освен това се включва и препратка към 
информационния бюлетин от
приложение ІІІ, който се прилага към 
едно от извлеченията по техните 
сметки. Посочва се и интернет сайтът 
на компетентната схема за гарантиране 
на депозитите.

Or. en
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Обосновка
От изключително голямо значение е да се предоставя на действителните вложители 
достатъчно информация относно обхвата на схемата за гарантиране на 
депозитите, а прилагането на информационния бюлетин от приложение ІІІ към едно 
от извлеченията по техните сметки не следва да е голяма тежест за финансовите 
институции.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 14 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията, предвидена в 
параграф 1, се предоставя по начин, 
определен от националното 
законодателство , на официалния език 
или езици на държавата-членка, в която 
е установен клонът.

4. Информацията, предвидена в 
параграф 1, се предоставя по начин, 
определен от националното 
законодателство, на официалния език 
или езици на държавата-членка, в която 
е установен клонът, а когато 
вложителят отправи искане и 
клонът може да удовлетвори това 
искане, на други езици.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение има за цел да предостави по-гъвкаво решение, което ще бъде 
договорено между двете страни, за предоставяне на необходимата информация и на 
други езици. Докладчикът е убеден, че тази възможност ще бъде приветствана в 
граничните региони и от гражданите на други държави, а също така ще повиши 
трансграничната конкуренция на вътрешния пазар.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 14 - параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При сливане на кредитни институции 
вложителите в тях биват информирани 
за сливането поне един месец преди 

6. При сливане на кредитни институции 
вложителите в тях биват информирани 
за сливането поне един месец преди 
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пораждането на правно действие от 
сливането. Вложителите биват 
уведомени, че когато сливането породи 
правно действие, всички техни депозити 
във всяка от сливащите се банки ще 
бъдат събрани след сливането при 
определянето на гарантирания размер 
по схемата за гарантиране на 
депозитите.

пораждането на правно действие от 
сливането. Вложителите биват 
уведомени, че когато сливането породи 
правно действие, всички техни депозити 
във всяка от сливащите се банки ще 
бъдат събрани след сливането при 
определянето на гарантирания размер 
по схемата за гарантиране на 
депозитите. На вложителите се 
предоставя възможност да изтеглят 
своите депозити над гарантирания в 
член 7 размер без никакви 
наказателни такси и с всички 
придобити лихви и ползи.

Or. en

Обосновка
Вложителите следва не само да бъдат надлежно информирани, но и да имат 
възможност да прехвърлят без наказателни такси негарантираните депозити към 
друга кредитна институция, тъй като те не следва да „страдат“ от по-слабата 
защита в резултат на сливането на тяхната кредитна институция.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 19 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До 31 декември 2015 г. Комисията, 
подпомагана от [Европейския банков 
орган], представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад за напредъка 
при изпълнението на настоящата 
директива. В посочения доклад следва 
да се разглежда по-конкретно 
възможността за определяне на 
целевото равнище на наличните 
финансови средства въз основа на 
гарантираните депозити, без да се 
намалява защитата на 
вложителите.

5. До 31 декември 2015 г. Комисията, 
подпомагана от [Европейския банков
орган], представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад за напредъка 
при изпълнението на настоящата 
директива.

Or. en
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Обосновка
Настоящото изменение е свързано с промените, направени в член 2 – параграф 1 –
буква з).

Изменение 26

Предложение за директива
Приложение І 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение I се заличава.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение е свързано с промените в член 11.

Изменение 27

Предложение за директива
Приложение ІI 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение II се заличава

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение е свързано с промените в член 11.

Изменение 28

Предложение за директива
Приложение III – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако депозит, който е изискуем и Ако Вашият депозит, който е изискуем 
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дължим, не е бил изплатен от кредитна 
институция по причини, пряко свързани 
с финансовото й състояние, този 
депозит се изплаща на вложителя от 
схема за гарантиране на депозитите.
[Наименование на продукта] на 
[наименование на кредитната 
институция, в която се държи сметката] 
по принцип е защитен от компетентната 
схема за гарантиране на депозитите.

и дължим, не е бил изплатен от Вашата
кредитна институция по причини, пряко 
свързани с финансовото й състояние, 
този депозит се изплаща на Вас, в 
качеството Ви на вложител, от схема 
за гарантиране на депозитите.
[Наименование на продукта] на 
[наименование на кредитната 
институция, в която се държи сметката] 
е защитен от компетентната схема за 
гарантиране на депозитите в 
съответствие с Директива 2011/.../ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно схемите за 
гарантиране на депозитите.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение има за цел да осигури по-разбираем за потребителите изказ и 
да опрости понятията, използвани в приложение III (Образец на информационния 
бюлетин за вложителите).

Изменение 29

Предложение за директива
Приложение III – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният размер, който може да 
бъде изплатен, е 100 000 EUR на банка.
Това означава, че всички депозити в 
една и съща банка се събират, за да се 
определи размерът на гаранцията.
Например, ако един вложител има 
спестовна сметка, по която има 90 000 
EUR, и разплащателна сметка, по която 
има 20 000 EUR, на този вложител ще 
бъдат изплатени само 100 000 EUR.

Максималният размер, който може да 
бъде изплатен, е 100 000 EUR на банка.
Това означава, че всички Ваши
депозити в една и съща банка се 
събират, за да се определи размерът на 
гаранцията. Пример: Ако един 
вложител има спестовна сметка, по 
която има 90 000 EUR, и разплащателна 
сметка, по която има 20 000 EUR, на 
този вложител ще бъдат изплатени само 
100 000 EUR.

Or. en
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Обосновка
Настоящото изменение има за цел да осигури по-разбираем за потребителите изказ и 
да опрости понятията, използвани в приложение III (Образец на информационния 
бюлетин за вложителите).

Изменение 30

Предложение за директива
Приложение III – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Само ако е приложимо]: Този метод се 
прилага и ако дадена банка извършва 
дейност под различни търговски 
наименования. [Наименование на 
кредитната институция, в която се 
държи сметката] извършва дейност и 
под наименованията [посочват се 
всички търговски наименования на 
същата кредитна институция]. Това 
означава, че всички депозити, държани 
от кредитната институция под едно или 
повече търговски наименования, са 
гарантирани общо до 100 000 EUR.

[Само когато е приложимо, ако 
държавата-членка не е решила да 
прилага разпоредбите на член 6, 
параграф 1]:  Този метод се прилага и 
ако дадена банка извършва дейност под 
различни търговски наименования.
[Наименование на кредитната 
институция, в която се държи сметката] 
извършва дейност и под 
наименованията [посочват се всички 
търговски наименования на същата 
кредитна институция]. Това означава, че 
всички депозити, държани от 
кредитната институция под едно или 
повече търговски наименования, са 
гарантирани общо до 100 000 EUR.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение прилага промените, направени в член 6 – параграф 1.

Изменение 31

Предложение за директива
Приложение III – параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

По принцип всички вложители, 
независимо дали са физически лица или 

По принцип всички вложители
(физически лица или търговски 
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търговски дружества, са защитени чрез 
схемите за гарантиране на депозитите.
Изключенията за определени депозити 
са посочени на интернет сайта на 
компетентната схема за гарантиране на 
депозитите. При поискване от Ваша 
страна Вашата банка ще Ви информира 
дали определени продукти са 
гарантирани или не. Ако депозитите са 
гарантирани, банката ще посочва това и 
на извлеченията от съответната
сметка.

дружества) са защитени чрез схемите за 
гарантиране на депозитите.
Изключенията за определени депозити 
са посочени на интернет сайта на 
компетентната схема за гарантиране на 
депозитите [интернет сайт на 
компетентната схема за 
гарантиране на депозитите]. При 
поискване от Ваша страна Вашата банка
трябва да Ви информира дали 
определени продукти са гарантирани 
или не. Ако депозитите са гарантирани, 
банката ще посочва това и на 
извлеченията от Вашата сметка.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение има за цел да осигури по-разбираем за потребителите изказ и 
да опрости понятията, използвани в приложение III (Образец на информационния 
бюлетин за вложителите).

Изменение 32

Предложение за директива
Приложение III – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентната схема за гарантиране на 
депозитите е [посочете наименованието, 
адреса, телефона, електронната поща и 
интернет сайта]. Тази схема ще изплати 
депозитите Ви (в размер до 100 000 
EUR) в срок от шест седмици, а след 31 
декември 2013 г. — в срок от една 
седмица.

Компетентната схема за гарантиране на 
депозитите е [посочете наименованието, 
адреса, телефона, електронната поща и 
интернет сайта]. Тази схема ще изплати 
депозитите Ви (в размер до 100 000 
EUR) в срок от шест седмици, след 31 
декември 2013 г. – в срок от 20 работни 
дни, а след 1 януари 2016 г. – в срок от 
седем работни дни.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение има за цел да осигури по-разбираем за потребителите изказ и 
да опрости понятията, използвани в приложение III (Образец на информационния 
бюлетин за вложителите).
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Изменение 33

Предложение за директива
Приложение III – параграф 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако не са Ви изплатили гарантирания 
размер на депозитите в този срок, 
трябва да се свържете с представителите 
на схемата за гарантиране на 
депозитите, защото за подаването на 
искане за изплащане може да има 
ограничен срок. Повече информация 
можете да получите на [интернет сайт 
на компетентната схема за гарантиране 
на депозитите].

Ако не са Ви изплатили гарантирания 
размер на депозитите в този срок, 
трябва да се свържете с представителите 
на схемата за гарантиране на 
депозитите, защото подаването на 
искане за изплащане не се допуска след 
[съответния срок, приложим в 
държавата-членка, и точно 
позоваване на националния правен 
акт и конкретния член, който урежда 
тези разпоредби].  Повече информация 
можете да получите на [интернет сайт 
на компетентната схема за гарантиране 
на депозитите].

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение има за цел да осигури по-разбираем за потребителите изказ и 
да опрости понятията, използвани в приложение III (Образец на информационния 
бюлетин за вложителите). Сроковете за подаване на искане за изплащане се 
различават в държавите-членки и е по-практично кредитната институция да 
предоставя тази информация на своите клиенти, а не да трябва отделните 
потребители да я търсят.

Изменение 34

Предложение за директива
Приложение III – параграф 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Само ако е приложимо]: Вашият 
депозит е гарантиран от 
институционална гаранционна схема
[призната/непризната] като схема за 

[Само ако е приложимо]: Вашият 
депозит е гарантиран от 
институционална гаранционна схема.
Това означава, че всички банки, които 



PA\859314BG.doc 27/27 PE460.676v01-00

BG

гарантиране на депозитите. Това 
означава, че всички банки, които 
членуват в тази схема, взаимно се 
подпомагат, за да избегнат изпадане в 
неплатежоспособност. Ако все пак 
дадена банка изпадне в 
неплатежоспособност, Вашите депозити 
ще Ви бъдат изплатени в размер до 
100 000 EUR.

членуват в тази схема, взаимно се 
подпомагат, за да избегнат изпадане в 
неплатежоспособност. Ако все пак 
дадена банка изпадне в 
неплатежоспособност, Вашите депозити 
ще Ви бъдат изплатени в размер до 
100 000 EUR.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение има за цел да опрости понятията, използвани в приложение 
III (Образец на информационния бюлетин за вложителите).


