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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser generelt revisionen af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger 
velkommen, fordi det eksisterende system har behov for en højere grad af harmonisering. Den 
seneste finanskrise har vist, at der er brug for mere robuste rammer, som kan gøre det muligt 
at modvirke ustabiliteterne på de finansielle markeder. Der findes omkring 40 forskellige 
indskudsgarantiordninger i EU i dag, som dækker forskellige grupper af indskydere og 
indskud med forskellige dækningsniveauer og stiller forskellige krav til de finansielle 
institutioner. Et så fragmenteret indskudsgarantisystem begrænser mulighederne for at udnytte 
det indre markeds fordele og giver ikke noget solidt grundlag for at bekæmpe fremtidige 
kriser. Desuden er de eksisterende ordninger i mange medlemsstater underfinansierede.

Med henblik på at forbedre klarheden af Kommissionens tekst og fremsætte nogle kritiske 
bemærkninger til forslaget stiller ordføreren nogle ændringsforslag, som i alt væsentligt går 
ud på følgende:

- Udvidelse af direktivets anvendelsesområde til også at omfatte traditionelle 
opsparingsinstrumenter såsom sparebøger og indlånsbeviser. Selv om sådanne indskud ikke er 
knyttet til en bankkonto, bruges de som alternativ til opsparingskonti.

- Præcisering af vage bestemmelser, som ikke giver forbrugerne og de finansielle institutioner 
nogen retssikkerhed.

- Indføjelse af bestemmelser om hurtigere beslutningsprocedurer, eftersom det i situationer, 
hvor kreditinstitutter får finansielle problemer, er nødvendigt, at de kompetente myndigheder 
får besked med det samme, og at de selv samme myndigheder sammen med 
indskudsgarantiordningen reagerer hurtigt for at beskytte forbrugerne.

- Sikring af, at også lokale (kommunale) myndigheders indskud dækkes af ordningen. Langt 
de fleste lokale myndigheder er små enheder med små budgetter, uden direkte forbindelse til 
det centrale statsbudget og med begrænset mulighed for at vurdere et kreditinstituts 
pålidelighed.

- Tilladelse af et højere dækningsniveau for midlertidigt forhøjede kontosaldi i forbindelse 
med indskud, som imødekommer sociale hensyn defineret i national lovgivning (i forbindelse 
med f.eks. afskedigelse, forsikringskrav m.v.).

- Forlængelse af den foreslåede udbetalingsfrist fra 7 dage til 7 arbejdsdage, samtidig med at 
udbetalingsprocessen gøres obligatorisk i stedet for fakultativ. Af hensyn til tilpasningen af
computersystemerne flyttes fristen for gennemførelse dog til 2016. Forbrugerne kan blive 
nødt til at åbne en ny konto, hvilket kan være vanskeligt at nå på 7 dage. Den nuværende 
udbetalingsfrist på 20+10 arbejdsdage bør først omsættes behørigt til praksis, inden man 
forkorter udbetalingsfristen yderligere, dog foreslår ordføreren, at medlemsstater med kortere 
frister skal have lov til at bevare disse. 

- I mange medlemsstater kan en bank operere under flere forskellige firmanavne, men 
behøver kun én tilladelse fra myndighederne. I et sådant tilfælde vil en forbruger, som har 
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flere konti hos forskellige firmaer, der er dækket af en enkelt tilladelse, kun kunne få 
erstatning op til 100 000 EUR. Ordføreren foreslår, at det overlades til medlemsstaterne at 
bestemme, om indskudsgarantien skal gælde for indskud i de enkelte firmaenheder for sig, 
også selv om de drives af et og samme kreditinstitut.

- Støtte til en overgang til forudgående finansiering af indskudsgarantiordningerne og 
mindskelse af harmoniseringsomkostningerne. Et målniveau fastlagt på grundlag af 
berettigede indskud lægger en uforholdsmæssigt stor byrde på de finansielle institutioner og 
ophæver sammenhængen mellem de faktiske indskudsbeløb og institutionernes bidrag. 
Ordføreren går i stedet ind for princippet om dækkede indskud, der omfatter de faktiske 
indskudte beløbsstørrelser og dermed harmonerer bedre med behovene for 
forbrugerbeskyttelse.

- Ordføreren er også at den overbevisning, at indskudsgarantiordningerne bør kunne benytte 
deres midler til tidlige indgreb med henblik på at minimere følgerne af en potentiel 
bankkonkurs for kunderne.

- Gensidig låntagning mellem forskellige medlemsstaters ordninger kan være en hjælp, men 
indebærer også en risiko for, at en krise overføres fra et land til et andet. Ordføreren foreslår 
derfor, at denne bestemmelse ikke gøres obligatorisk, men flyttes til de modeller, som kan 
tages i anvendelse, hvis det skønnes nødvendigt, og at det overlades til medlemsstaterne selv 
at bestemme, om de vil deltage i en sådan ordning (f.eks. via passende grænseoverskridende 
aftaler). 

- Artikel 11 og bilag I og II om beregning af risikobaserede bidrag slettes, da dette spørgsmål 
i overensstemmelse med nærhedsprincippet bør overlades til medlemsstaterne. Det foreslåede 
system vil ikke sikre opnåelsen af det erklærede mål (dvs. samme bidrag for banker med 
samme risikoprofil i forskellige medlemsstater) på grund af de forskellige vilkår, der gælder 
for finansielle markeder i EU og med hensyn til de specifikke produkter for forbrugerne (som 
f.eks. indskud i byggesparekasser).

- Oplysningskravene skærpes, og forbrugerne får mulighed for (f.eks. i forbindelse med 
fusioner) at overføre ubeskyttede indskud til et andet kreditinstitut uden at blive straffet 
herfor. Indskyderne skal også modtage standardteksten med oplysninger (fra bilag III) med et 
af deres kontoudtog.

- Det skal være muligt at vælge sprogordning for oplysningskravene, hvis begge parter er 
enige herom, således at der kan findes en fleksibel løsning for grænseregioner og personer, 
der opholder sig uden for deres hjemland, samt for at fremme den grænseoverskridende 
konkurrence på det indre marked generelt.

- Terminologien i bilag III forenkles, således at informationen til forbrugerne gives i et 
forståeligt sprog.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
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Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at begrænse indskudsbeskyttelsen 
i det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
juridisk klarhed og gennemsigtighed for 
indskyderne og for at undgå at overføre 
investeringsrisici til 
indskudsgarantiordningerne, bør visse 
finansielle produkter af 
investeringskarakter udelukkes fra 
anvendelsesområdet, navnlig dem, der ikke 
kan tilbagebetales til pari, og dem, hvis 
eksistens kun kan dokumenteres med et 
bevis.

(17) For at begrænse indskudsbeskyttelsen 
i det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
juridisk klarhed og gennemsigtighed for 
indskyderne og for at undgå at overføre 
investeringsrisici til 
indskudsgarantiordningerne, bør visse 
finansielle produkter af 
investeringskarakter udelukkes fra 
anvendelsesområdet, navnlig dem, der ikke 
kan tilbagebetales til pari.

Or. en

Begrundelse
Denne betragtning ændres som følge af ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, litra a, afsnit 3, 
led 1.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Visse indskydere bør ikke være 
berettiget til indskudsbeskyttelse, navnlig 
ikke offentlige myndigheder eller andre 
finansielle institutioner. Deres begrænsede 
antal sammenlignet med alle andre 
indskydere minimere indvirkningen på den 
finansielle stabilitet i tilfælde af 
bankkonkurs. Endvidere har 
myndighederne meget lettere adgang til 
kredit end borgerne. Ikke-finansielle 

(18) Visse indskydere bør ikke være 
berettiget til indskudsbeskyttelse, navnlig 
ikke centrale offentlige myndigheder eller 
andre finansielle institutioner. Deres 
begrænsede antal sammenlignet med alle 
andre indskydere minimere indvirkningen 
på den finansielle stabilitet i tilfælde af 
bankkonkurs. Endvidere har centrale 
myndigheder meget lettere adgang til 
kredit end borgerne. Ikke-finansielle 
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virksomheder bør i princippet være 
dækket, uanset størrelse.

virksomheder bør i princippet være 
dækket, uanset størrelse.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag afspejler ændringerne i artikel 4, stk. 1, litra j).

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 24 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Bidragene til 
indskudsgarantiordningerne bør afspejle 
omfanget af den risiko, som 
medlemmerne påtager sig. Det vil gøre det 
muligt at afspejle de enkelte bankers 
risikoprofil og føre til en rimelig 
beregning af bidragene samt tilskynde til 
at drive virksomhed med en mindre 
risikobetonet forretningsmodel. Ved at 
skabe en række obligatoriske 
kerneindikatorer for alle medlemsstaterne 
og derudover en række supplerende 
fakultative indikatorer vil det være muligt 
at indføre en sådan harmonisering 
gradvist.

udgår

Or. en

Begrundelse
Denne betragtning bortfalder som følge af ændringsforslaget til artikel 11.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 26 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Udbetalingsfristen på højst seks uger 
fra den 31. december 2010 er i modstrid 
med behovet for at bevare indskydernes 
tillid og opfylder ikke deres behov. 
Udbetalingsfristen bør derfor reduceres til 
1 uge.

(26) Udbetalingsfristen på højst seks uger 
fra den 31. december 2010 er i modstrid 
med behovet for at bevare indskydernes 
tillid og opfylder ikke deres behov. 
Udbetalingsfristen bør derfor reduceres til 
syv arbejdsdage med virkning fra 31. 
december 2015. Udbetalingsfristen bør 
reduceres til 20 arbejdsdage frem til den 
31. december 2015.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag afspejler ændringerne i artikel 7.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 32 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed respekterer, at 
medlemsstaterne fører tilsyn med 
indskudsgarantiordningerne, men bør 
bidrage til at opfylde det mål, som går ud 
på at lette adgangen for kreditinstitutter til 
at optage og udøve virksomhed, samtidig 
med at indskyderne sikres effektiv 
beskyttelse. Derfor bør myndigheden 
bekræfte, at betingelserne for låntagning 
mellem indskudsgarantiordninger som 
fastsat i dette direktiv, er opfyldt, og angive 
de beløb, som de enkelte ordninger skal 
udlåne inden for de grænser, der er 
præciseret ved dette direktiv, den 
indledende rentesats samt lånets løbetid. I 
den forbindelse bør Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed også indsamle 
oplysninger om indskudsgarantiordninger, 
navnlig om summen af de indskud, de 

(32) Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed respekterer, at 
medlemsstaterne fører tilsyn med 
indskudsgarantiordningerne, men bør 
bidrage til at opfylde det mål, som går ud 
på at lette adgangen for kreditinstitutter til 
at optage og udøve virksomhed, samtidig 
med at indskyderne sikres effektiv 
beskyttelse. Derfor bør myndigheden 
bekræfte, at betingelserne for låntagning 
mellem indskudsgarantiordninger som 
fastsat i dette direktiv, er opfyldt, og angive 
den indledende rentesats samt lånets 
løbetid. I den forbindelse bør Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed også 
indsamle oplysninger om 
indskudsgarantiordninger, navnlig om 
summen af de indskud, de dækker, som 
bekræftet af de kompetente myndigheder.
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dækker, som bekræftet af de kompetente 
myndigheder. Den bør underrette de 
øvrige indskudsgarantiordninger om 
deres pligt til udlån.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag afspejler ændringerne i artikel 10.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 33 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for at sikre ensartede vilkår 
og passende beskyttelse af indskydere i 
hele Europa. Sådanne standarder bør 
udvikles med henblik på at standardisere 
beregningen af risikobaserede bidrag.

(33) Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for at sikre ensartede vilkår 
og passende beskyttelse af indskydere i 
hele Europa.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag afspejler ændringerne i artikel 11.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – afsnit 3 – led 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dets eksistens kan kun dokumenteres med 
et andet bevis end et kontoudtog

udgår

Or. en
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Begrundelse
- Med denne ændring bliver det muligt også at dække traditionelle opsparingsinstrumenter 
såsom sparebøger og indlånsbeviser. Sådanne indskud benyttes som alternativ til 
opsparingskonti og er populære blandt forbrugerne i mange medlemsstater. Derimod skal 
obligationer (hvis eksistens også dokumenteres med et bevis) fortsat holdes uden for 
indskudsgarantiordningens anvendelsesområde, jf. artikel 4, stk. 1, litra k).

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. i 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de kompetente myndigheder har 
konstateret, at det berørte kreditinstitut 
efter deres opfattelse ikke for øjeblikket er 
i stand til at tilbagebetale indskuddet af 
årsager, der er direkte forbundet med dets 
finansielle situation, og ikke har 
umiddelbar udsigt til at blive i stand til det. 
De kompetente myndigheder skal foretage 
denne konstatering hurtigst muligt og 
under alle omstændigheder senest fem 
hverdage efter, at det for første gang er 
blevet godtgjort over for dem, at et 
kreditinstitut ikke har tilbagebetalt et 
indskud, der er forfaldet til udbetaling, 
eller

i) de kompetente myndigheder har 
konstateret, at det berørte kreditinstitut 
ifølge de foreliggende oplysninger ikke for 
øjeblikket er i stand til at tilbagebetale 
indskuddet af årsager, der er direkte 
forbundet med dets finansielle situation, og 
ikke har umiddelbar udsigt til at blive i 
stand til det. De kompetente myndigheder 
skal foretage denne konstatering hurtigst 
muligt og under alle omstændigheder 
senest fem hverdage efter, at de for første 
gang er blevet underrettet om, at et 
kreditinstitut ikke har tilbagebetalt et 
indskud, der er forfaldet til udbetaling, or

Or. en

Begrundelse
Ændringsforslaget sigter på at præcisere nogle lidt for vage formuleringer, som ikke vil give 
tilstrækkelig retssikkerhed. De relevante kompetente myndigheders konstatering af, at en 
finansiel institution ikke er solvent, bør bygge på den dokumentation, de på dette tidspunkt 
råder over, og ikke på deres opfattelse (som i Kommissionens forslag) med henblik på at 
forebygge eventuelle senere tvister om ubegrundede afgørelser.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra h 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "målniveau": 1,5 % af de berettigede
indskud, som en indskudsgarantiordning er 
ansvarlig for at dække

h) "målniveau": 1,5 % af de dækkede
indskud, som en indskudsgarantiordning er 
ansvarlig for
(Denne ændring vedrører hele teksten.)

Or. en

Begrundelse
Med henblik på at beskytte forbrugerne og begrænse de omkostninger, som vil blive overført 
fra de finansielle institutioner til forbrugerne, bør målniveauet bygge på de faktiske beløb, 
der er indskudt (dækkede indskud), ikke på hypotetiske berettigede indskud.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et kreditinstitut undlader at opfylde 
de forpligtelser, der påhviler det som 
medlem af en indskudsgarantiordning, 
underrettes de kompetente myndigheder, 
der meddelte det tilladelse, og disse træffer 
i samarbejde med garantiordningen alle 
passende foranstaltninger, herunder 
pålæggelse af sanktioner, for at sikre, at 
kreditinstituttet opfylder sine forpligtelser.

2. Hvis et kreditinstitut undlader at opfylde 
de forpligtelser, der påhviler det som 
medlem af en indskudsgarantiordning, 
underrettes straks de kompetente 
myndigheder, der meddelte det tilladelse, 
og disse træffer hurtigst muligt i 
samarbejde med indskudsgarantiordningen 
alle passende foranstaltninger, herunder 
pålæggelse af sanktioner, for at sikre, at 
kreditinstituttet opfylder sine forpligtelser.

Or. en

Begrundelse
I situationer, hvor kreditinstitutter får finansielle problemer, er nødvendigt, at de kompetente 
myndigheder får besked uden nogen forsinkelse, og at de kompetente myndigheder 
efterfølgende sammen med indskudsgarantiordningen reagerer hurtigt for at beskytte 
forbrugerne.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra j 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) indskud fra myndigheder j) indskud fra centrale myndigheder

Or. en

Begrundelse
Med denne ændring bliver det muligt også at dække lokale (kommunale) myndigheder for 
indskud på op til 100 000 EUR, i modsætning til de centrale myndigheder, som har direkte 
forbindelse til det centrale statsbudget. Langt de fleste lokale myndigheder er små enheder 
med små budgetter, som kan komme i alvorlig fare ved en bankkonkurs.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) indskud, som imødekommer sociale 
hensyn defineret i national lovgivning, og 
som er knyttet til særlige betalinger i 
forbindelse med f.eks. afskedigelse, 
forsikringskrav, lægelig forsømmelse, 
erstatninger tildelt af en domstol samt 
erstatning for skader forvoldt ved 
kriminalitet og for fejlagtig domfældelse.
Dækningen gælder i en periode på højst 
12 måneder efter en sådan betaling.

Or. en

Begrundelse
Ligesom ved litra a) og b) i dette stykke åbnes der med denne ændring mulighed for 100 % 
dækning ved midlertidigt forhøjede kontosaldi for en periode på 1 år i forbindelse med 
særlige betalinger for f.eks. afskedigelse, forsikringskrav m.v.). Det overlades til 
medlemsstaterne at tillade en sådan mulighed i deres nationale ret.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 5, stk. 1, nævnte grænser 
finder anvendelse på de samlede indskud i 
et og samme kreditinstitut, uanset 
indskuddenes antal, valuta eller 
lokalisering inden for Unionen.

1. De i artikel 5, stk. 1, nævnte grænser 
finder anvendelse på de samlede indskud i 
et og samme kreditinstitut, uanset 
indskuddenes antal, valuta eller 
lokalisering inden for Unionen. Såfremt 
den nationale lovgivning tillader, at et 
kreditinstitut opererer under forskellige 
firmanavne, kan en medlemsstat beslutte, 
at grænserne finder anvendelse på de 
samlede indskud i hvert enkelt af de 
firmaenheder, der drives af et 
kreditinstitut. Medlemsstaten sørger i 
forbindelse med en sådan beslutning for, 
at kreditinstituttets bidrag i henhold til 
artikel 9 forhøjes tilsvarende.

Or. en

Begrundelse
Med denne ændring sikres beskyttelsen også for forbrugere, som har flere konti i finansielle 
institutioner, som har forskellige firmanavne, men samme ejer, dvs. er omfattet af samme 
tilladelse. Sådanne forbrugere kan få erstattet op til 100 000 EUR fra hver konto, såfremt 
medlemsstaten bestemmer, at indskudsgarantien skal gælde for indskud i hver enkelt af de 
firmaenheder, der drives af et og samme kreditinstitut.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indskudsgarantiordningerne skal være i 
stand til at tilbagebetale indisponible 
indskud senest 7 dage efter den dato, hvor 
de kompetente myndigheder har foretaget 
en konstatering, jf. artikel 2, stk. 1, litra e), 
nr. i), eller en domstol har afsagt kendelse, 

1. Indskudsgarantiordningerne skal 
tilbagebetale indisponible indskud senest 
20 arbejdsdage efter den dato, hvor de 
kompetente myndigheder har foretaget en 
konstatering, jf. artikel 2, stk. 1, litra e), nr. 
i), eller en domstol har afsagt kendelse, jf. 
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jf. artikel 2, stk. 1, litra e), nr. ii). artikel 2, stk. 1, litra e), nr. ii).

Or. en

Begrundelse
Forbrugerne bør have adgang til deres indskud hurtigst muligt. Imidlertid kan den 
udbetalingsfrist, Kommissionen foreslår, på nuværende tidspunkt skabe problemer for de 
finansielle institutioner, men hvis gennemførelsesfristen forlænges, kan disse negative 
virkninger mindskes. Den nuværende udbetalingsfrist på 20+10 arbejdsdage bør have tid til 
at fungere i praksis, inden man forkorter udbetalingsfristen yderligere, dog bør de 
medlemsstater, der har kortere frister, have lov til at beholde disse. 

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med virkning fra den 1. januar 2016 
er den i stk. 1 omhandlede 
tilbagebetalingsfrist syv arbejdsdage.

Or. en

Begrundelse
Forbrugerne bør have adgang til deres indskud hurtigst muligt. Imidlertid kan den 
udbetalingsfrist, Kommissionen foreslår, på nuværende tidspunkt skabe problemer for de 
finansielle institutioner, men hvis gennemførelsesfristen forlænges, kan disse negative 
virkninger mindskes. Den nuværende udbetalingsfrist på 20+10 arbejdsdage bør have tid til 
at fungere i praksis, inden man forkorter udbetalingsfristen yderligere, dog bør de 
medlemsstater, der har kortere frister, have lov til at beholde disse. 

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De disponible finansielle midler svarer 
mindst til målniveauet. Hvis 
finansieringskapaciteten ikke når op på 

De disponible finansielle midler svarer 
mindst til målniveauet. Hvis 
finansieringskapaciteten ikke når op på 
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målniveauet, genoptages 
bidragsindbetalingen, i det mindste indtil 
målniveauet er nået igen. Hvis de 
disponible finansielle midler beløber sig til 
mindre end to tredjedele af målniveauet, 
svarer det almindelige bidrag mindst til 
0,25 % af de berettigede indskud.

målniveauet, genoptages 
bidragsindbetalingen, i det mindste indtil 
målniveauet er nået igen. Hvis de 
disponible finansielle midler beløber sig til 
mindre end to tredjedele af målniveauet, 
svarer det almindelige bidrag mindst til 
0,25 % af de dækkede indskud.

Or. en

Begrundelse
Med henblik på at beskytte forbrugerne og begrænse de omkostninger, som vil blive overført 
fra de finansielle institutioner til forbrugerne, bør målniveauet og bidragene bygge på de 
faktiske beløb, der er indskudt (dækkede indskud), ikke på hypotetiske berettigede indskud.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ordningens finansielle midler udgør 
mere end 1 % af de berettigede indskud 
efter en sådan foranstaltning

a) ordningens finansielle midler udgør 
mere end 0,75 % af de dækkede indskud 
efter en sådan foranstaltning

Or. en

Begrundelse
For at sikre en mere effektiv forbrugerbeskyttelse bør indskudsgarantiordningerne kunne 
benytte deres midler til tidlige indgreb med henblik på at minimere følgerne af en potentiel 
bankkonkurs for kunderne og økonomien. Med henblik på at beskytte forbrugerne og 
begrænse de omkostninger, de finansielle institutioner vil overføre til dem, bør målniveauet 
og bidragene bygge på de faktiske beløb, der er indskudt (dækkede indskud), ikke på 
hypotetiske berettigede indskud.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt efter det enkelte tilfælde kan den 
procentsats, der er omhandlet i litra a), med 
forbehold af de kompetente myndigheders 
godkendelse og efter en begrundet 
anmodning fra den berørte 
indskudsgarantiordning fastsættes til 
mellem 0,75 og 1 %.

Alt efter det enkelte tilfælde kan den 
procentsats, der er omhandlet i litra a), med 
forbehold af de kompetente myndigheders 
godkendelse og efter en begrundet 
anmodning fra den berørte 
indskudsgarantiordning fastsættes til 
mellem 0,5 og 0,75 %.

Or. en

Begrundelse
For at sikre en mere effektiv forbrugerbeskyttelse bør indskudsgarantiordningerne kunne 
benytte deres midler til tidlige indgreb med henblik på at minimere følgerne af en potentiel 
bankkonkurs for kunderne og økonomien.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ordning har ret til at låne fra alle de 
øvrige indskudsgarantiordninger som 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Unionen, 
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

1. En ordning har mulighed for at låne fra 
de øvrige indskudsgarantiordninger som 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Unionen, 
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse
Gensidig låntagning mellem forskellige medlemsstaters ordninger kan være en hjælp, men 
risikerer også at overføre en krise fra et land til et andet, hvorfor ordføreren foreslår, at 
denne bestemmelse ikke gøres obligatorisk, men flyttes til de modeller, som kan tages i 
anvendelse, hvis det skønnes nødvendigt, således at det overlades til medlemsstaterne selv at 
bestemme, om de vil deltage i en sådan ordning (f.eks. via passende grænseoverskridende 
aftaler). 
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Beregning af bidrag til 
indskudsgarantiordninger
1. De bidrag til 
indskudsgarantiordningerne, som er 
omhandlet i artikel 9, fastsættes for hvert 
enkelt medlem på grundlag af omfanget 
af den risiko, det påtager sig. 
Kreditinstitutter betaler mindst 75 % og 
højst 200 % af det beløb, som en bank 
med en gennemsnitsrisiko ville skulle 
bidrage med. Medlemsstaterne kan 
beslutte, at medlemmer af de 
indskudsgarantiordninger, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 3 og 4, betaler 
lavere bidrag til 
indskudsgarantiordningerne, men ikke 
mindre end 37,5 % af det beløb, som en 
bank med en gennemsnitsrisiko ville 
skulle bidrage med.
2. Omfanget af de påtagne risici fastsættes 
og bidragene beregnes på grundlag de 
faktorer, der er omhandlet i bilag I og II.
3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på de 
indskudsgarantiordninger, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2.
4. Kommissionen tillægges beføjelser med 
henblik på at fastlægge de nærmere 
detaljer i definitioner og metoder i bilag 
II, del A. Disse udkast til standarder for 
regulering vedtages i overensstemmelse 
med artikel 7 til 7d i [EBA-forordningen]. 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
kan udforme udkast til standarder for 
regulering til forelæggelse for 
Kommissionen.
5. Senest den 31. december 2012 udsender 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
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retningslinjer for anvendelsen af bilag II, 
del B, jf. [artikel 8 i EBA-forordningen].

Or. en

Begrundelse
Systemet med risikobaseret beregning af bidrag bør overlades til medlemsstaterne, eftersom 
det er lettere at skræddersy de nationale bestemmelser til forbrugerens behov (f.eks. i tilfælde, 
hvor der i stort omfang foretages indskud i specialiserede finansielle institutioner såsom 
byggesparekasser).

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at 
kreditinstitutterne giver nuværende og 
potentielle indskydere adgang til de 
fornødne oplysninger om, hvilken 
indskudsgarantiordning kreditinstituttet og 
dets filialer inden for Unionen er tilsluttet. 
Er et indskud ikke dækket af en 
indskudsgarantiordning efter artikel 4, 
underretter kreditinstituttet indskyderen 
herom.

1. Medlemsstaterne påser, at 
kreditinstitutterne giver nuværende og 
potentielle indskydere adgang til 
fyldestgørende oplysninger om, hvilken 
indskudsgarantiordning kreditinstituttet og 
dets filialer inden for Unionen er tilsluttet. 
Er et indskud ikke dækket af en 
indskudsgarantiordning efter artikel 4, 
underretter kreditinstituttet indskyderen 
herom og giver den pågældende mulighed 
for at trække sit indskud ud uden 
strafgebyr og med alle erhvervede renter 
og fordele.

Or. en

Begrundelse
Indskyderne skal for det første informeres fyldestgørende i sådanne tilfælde og dernæst have 
mulighed for at trække sit indskud ud uden strafgebyr og med alle erhvervede renter og 
fordele.
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysninger til nuværende indskydere 
gives på deres kontoudtog. Oplysningerne 
består af en bekræftelse af, at indskuddene 
er berettigede i henhold til artikel 2, stk. 1, 
og artikel 4. Endvidere henvises der til
standardteksten med oplysninger i bilag III 
og til, hvor den kan fås. Webstedet for den 
ansvarlige indskudsgarantiordning kan 
også angives.

3. Oplysninger til nuværende indskydere 
gives på deres kontoudtog. Oplysningerne 
består af en bekræftelse af, at indskuddene 
er berettigede i henhold til artikel 2, stk. 1, 
og artikel 4. Endvidere fremsendes
standardteksten med oplysninger i bilag III 
sammen med et af deres kontoudtog. 
Webstedet for den ansvarlige 
indskudsgarantiordning angives også.

Or. en

Begrundelse
Det er af afgørende betydning, at nuværende indskydere informeres fyldestgørende om 
indskudsgarantiordningens dækning, og det burde ikke være økonomisk uoverkommeligt for 
den finansielle institution at fremsende standardteksten med oplysninger fra bilag III sammen 
med et af kontoudtogene.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
affattes på den måde, som den nationale 
lovgivning foreskriver, på det eller de 
officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
filialen er etableret.

4. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
affattes på den måde, som den nationale 
lovgivning foreskriver, på det eller de 
officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
filialen er etableret, samt på andre sprog, 
hvis indskyderen anmoder herom, og 
filialen er i stand til at imødekomme 
anmodningen.

Or. en
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Begrundelse
Med dette ændringsforslag tilsigtes der større fleksibilitet, således at den nødvendige 
information også kan gives på andre sprog, hvis parterne kan blive enige herom. Ordføreren 
er overbevist om, at en sådan mulighed vil blive værdsat i grænseregioner og af personer, der 
bor uden for deres hjemland, ligesom den vil fremme den grænseoverskridende konkurrence 
på det indre marked.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis kreditinstitutter fusionerer, 
underrettes deres indskydere om fusionen 
mindst en måned, før den får retsvirkning. 
Indskyderne underrettes om, at, når 
fusionen får retsvirkning, lægges alle deres 
indskud i hver af fusionsbankerne efter 
fusionen sammen for at fastlægge deres 
dækning under indskudsgarantiordningen.

6. Hvis kreditinstitutter fusionerer, 
underrettes deres indskydere om fusionen 
mindst en måned, før den får retsvirkning. 
Indskyderne underrettes om, at, når 
fusionen får retsvirkning, lægges alle deres 
indskud i hver af fusionsbankerne efter 
fusionen sammen for at fastlægge deres 
dækning under indskudsgarantiordningen.
Indskyderne skal have tilbudt muligheden 
for at trække de af deres indskud, der ikke 
er dækket af garantien i artikel 7, ud uden 
noget strafgebyr og inklusive alle 
erhvervede renter og fordele.

Or. en

Begrundelse
Indskyderne skal ikke blot informeres ordentligt, men også have mulighed for - uden 
strafgebyr - at overføre udækkede indskud til et andet kreditinstitut, eftersom de ikke skal 
'lide" under en lavere dækning, fordi deres kreditinstitut er blevet fusioneret med et andet.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den 31. december 2015 5. Senest den 31. december 2015 
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forelægger Kommissionen med bistand fra 
[Den Europæiske Banktilsynsmyndighed] 
en statusrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af artikel 9.
Denne rapport bør navnlig omfatte 
muligheden for at fastsætte målniveauet 
på grundlag af de dækkede indskud uden 
at mindske indskydernes beskyttelse.

forelægger Kommissionen med bistand fra 
[Den Europæiske Banktilsynsmyndighed] 
en statusrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af artikel 9.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringerne i artikel 2, stk. 1, litra h).

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Bilag I 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag I udgår.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringen i artikel 11.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Bilag II 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag II udgår.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringen i artikel 11.
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Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et kreditinstitut af årsager, der er 
direkte forbundet med kreditinstituttets 
finansielle situation, ikke har udbetalt et 
indskud, som er forfaldet til betaling, 
tilbagebetales indskuddet til indskyderne
via en indskudsgarantiordning. [Indsæt 
produkt] fra [indsæt navnet på det 
kontoførende kreditinstitut] er normalt
dækket af den ansvarlige 
indskudsgarantiordning.

Hvis dit kreditinstitut af årsager, der er 
direkte forbundet med kreditinstituttets 
finansielle situation, ikke har udbetalt dit
indskud, når det er forfaldet til betaling, 
får du indskuddet tilbagebetalt via en 
indskudsgarantiordning. [Indsæt produkt] 
fra [indsæt navnet på det kontoførende 
kreditinstitut] er dækket af den ansvarlige 
indskudsgarantiordning i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/.../EU om 
indskudsgarantiordninger.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag sigter på at gøre sprogbrugen mere forståelig for forbrugeren og 
forenkle terminologien i bilag III (Standardtekst med oplysninger til indskydere).

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilbagebetalingen dækker højst 100 000 
EUR pr. bank. Det betyder, at alle indskud 
i en og samme bank lægges sammen for at 
fastsætte dækningsniveauet. Hvis en 
indskyder f.eks. har en opsparingskonto 
med 90 000 EUR og en anfordringskonto 
med 20 000 EUR, får vedkommende kun 
tilbagebetalt 100 000 EUR.

Tilbagebetalingen dækker højst 100 000 
EUR pr. bank. Det betyder, at alle dine 
indskud i en og samme bank lægges 
sammen for at fastsætte dækningsniveauet. 
Eksempel: Hvis en indskyder har en 
opsparingskonto med 90 000 EUR og en 
anfordringskonto med 20 000 EUR, får 
vedkommende kun tilbagebetalt 100 000 
EUR.
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Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag sigter på at gøre sprogbrugen mere forståelig for forbrugeren og 
forenkle terminologien i bilag III (Standardtekst med oplysninger til indskydere).

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[Kun hvis det er relevant]: Denne metode 
anvendes også, hvis en bank driver 
virksomhed under forskellige firmanavne. 
[Indsæt navnet på det kontoførende 
kreditinstitut] driver også virksomhed 
under [indsæt alle de andre firmanavne for 
det samme kreditinstitut]. Det betyder, at 
alle indskud med et eller flere af disse 
firmanavne tilsammen dækkes med højst 
100 000 EUR.

[Kun hvis det er relevant, og 
medlemsstaten har besluttet ikke at 
anvende bestemmelserne i artikel 6, stk. 
1]: Denne metode anvendes også, hvis en 
bank driver virksomhed under forskellige 
firmanavne. [Indsæt navnet på det 
kontoførende kreditinstitut] driver også 
virksomhed under [indsæt alle de andre 
firmanavne for det samme kreditinstitut]. 
Det betyder, at alle indskud med et eller 
flere af disse firmanavne tilsammen 
dækkes med højst 100 000 EUR.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringen i artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Normalt er alle detailindskydere og 
virksomheder dækket af 
indskudsgarantiordninger. Undtagelser i 
forbindelse med visse indskud anføres på 
webstedet for den ansvarlige 

Normalt er indskydere (private og 
virksomheder) dækket af 
indskudsgarantiordninger. Undtagelser i 
forbindelse med visse indskud anføres på 
webstedet for den ansvarlige 
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indskudsgarantiordning. Banken oplyser
også efter anmodning indskyderen om, 
hvorvidt visse produkter er dækket eller ej. 
Hvis indskuddene er dækket, bekræfter
banken det også på kontoudtoget.

indskudsgarantiordning [indsæt webstedet 
for den ansvarlige 
indskudsgarantiordning]. Banken skal
også efter anmodning oplyse indskyderen 
om, hvorvidt visse produkter er dækket 
eller ej. Hvis indskuddene er dækket, 
angiver banken det også på dit kontoudtog.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag sigter på at gøre sprogbrugen mere forståelig for forbrugeren og 
forenkle terminologien i bilag III (Standardtekst med oplysninger til indskydere).

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige indskudsgarantiordning er 
[indsæt navn og adresse, telefonnummer, e-
mail og websted]. Indskuddene (højst 100 
000 EUR) tilbagebetales via ordningen i 
løbet af højst seks uger, og efter den 31. 
december 2013 højst en uge.

Den ansvarlige indskudsgarantiordning er 
[indsæt navn og adresse, telefonnummer, e-
mail og websted]. Indskuddene (højst 100 
000 EUR) tilbagebetales via ordningen i 
løbet af højst seks uger, efter den 31. 
december 2013 højst 20 arbejdsdage og 
efter den 1. januar 2016 højst syv 
arbejdsdage.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag sigter på at gøre sprogbrugen mere forståelig for forbrugeren og 
forenkle terminologien i bilag III (Standardtekst med oplysninger til indskydere).

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 8 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
inden for disse frister, bør der rettes 
henvendelse til indskudsgarantiordningen, 
idet den tidsperiode, inden for hvilken der 
kan fremsættes krav om godtgørelse, kan 
udløbe efter en vis frist. Yderligere 
oplysninger kan findes på [indsæt 
webstedet for den ansvarlige 
indskudsgarantiordning].

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
inden for disse frister, bør der rettes 
henvendelse til indskudsgarantiordningen, 
idet den tidsperiode, inden for hvilken der 
kan fremsættes krav om godtgørelse, 
udløber efter [indsæt den relevante frist, 
der gælder i medlemsstaten, sammen med 
en reference til den lov og den specifikke 
artikel heri, der finder anvendelse på dette 
spørgsmål]. Yderligere oplysninger kan 
findes på [indsæt webstedet for den 
ansvarlige indskudsgarantiordning].

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag sigter på at gøre sprogbrugen mere forståelig for forbrugeren og 
forenkle terminologien i bilag III (Standardtekst med oplysninger til indskydere). 
Tidsfristerne for godtgørelseskrav varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og det vil være 
mere praktisk, at kreditinstituttet selv giver sine kunder denne information, frem for at den 
enkelte forbruger skal finde frem til den.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[Kun hvis det er relevant]: Indskuddet er 
garanteret af en institutsikringsordning. Det 
betyder, at alle banker, som er medlemmer 
af den ordning, yder hinanden gensidig 
bistand for at undgå bankkonkurs. Hvis en 
sådan bistand ikke finder sted, 
tilbagebetales indskuddene dog med op til 
100 000 EUR.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Begrundelse
(Vedrører ikke den danske tekst).
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