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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει σε γενικές γραμμές την αναθεώρηση της οδηγίας
94/19/EΚ σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ-DGS), επειδή το 
υφιστάμενο σύστημα χρειάζεται μία πλέον εναρμονισμένη λύση. Η πρόσφατη 
χρηματοπιστωτική κρίση δείχνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλέον στέρεο πλαίσιο για 
να αντιμετωπισθούν οι αστάθειες των χρηματοπιστωτικών αγορών. Υπάρχουν περίπου 40 
ΣΕΚ στην ΕΕ σήμερα, τα οποία καλύπτουν διαφορετικές ομάδες καταθετών και καταθέσεις 
διαφορετικών επιπέδων κάλυψης, και που επιβάλλουν διαφορετικές υποχρεώσεις στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ένα παρόμοιο κατατετμημένο σύστημα DGS περιορίζει τα 
οφέλη της εσωτερικής αγοράς και δεν παρέχει μία στέρεα βάση για την καταπολέμηση 
μελλοντικών κρίσεων. Επιπλέον, τα σημερινά σχήματα είναι υποχρηματοδοτούμενα σε 
πολλά κράτη μέλη.

Με σκοπό να βελτιωθεί η σαφήνεια του κειμένου της Επιτροπής και να υποβληθούν 
ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις επί της προτάσεως, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει 
τις ακόλουθες ουσιαστικές τροπολογίες:

- Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας με σκοπό να καλύπτει παραδοσιακά μέσα 
αποταμίευσης, όπως τα βιβλιάρια αποταμίευσης ή τα πιστοποιητικά καταθέσεων. Οι εν λόγω 
καταθέσεις, παρόλο που δεν συνδέονται με έναν τραπεζικό λογαριασμό, χρησιμοποιούνται 
ως υποκατάστατο σε λογαριασμούς αποταμίευσης.

- Διευκρίνηση ασαφών διατάξεων οι οποίες δεν παρέχουν νομική βεβαιότητα για τους 
καταναλωτές και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

- Εισαγωγή διατάξεων για ταχύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, επειδή στην περίπτωση 
οικονομικών προβλημάτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι απαραίτητο οι αρμόδιες 
αρχές να ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση και ως εκ τούτου οι εν λόγω αρχές, από κοινού 
με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων, να δρουν ταχέως με σκοπό να προστατεύσουν 
τους καταναλωτές.

- Εξασφάλιση ότι οι καταθέσεις των τοπικών αρχών (δήμοι/κοινότητες) καλύπτονται επίσης 
από τις DGS. Η μεγάλη πλειοψηφία των τοπικών αρχών είναι μικρές μονάδες με χαμηλούς 
προϋπολογισμούς, που δεν έχουν άμεση σύνδεση με τον προϋπολογισμό του κεντρικού 
κράτους και διαθέτουν περιορισμένη μόνο ικανότητα να αξιολογήσουν την αξιοπιστία των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

- Δυνατότητα επέκτασης του πεδίου κάλυψης για προσωρινά υψηλά υπόλοιπα λογαριασμών 
για τις καταθέσεις που καλύπτουν κοινωνικές πτυχές που καθορίζονται στην εθνική 
νομοθεσία (όπως αποζημιώσεις σε περίπτωση απολύσεων, ασφαλιστικές απαιτήσεις, κλπ.).

- Επέκταση της προτεινόμενης επταήμερης περιόδου εκταμίευσης σε 7 εργάσιμες ημέρες 
καθιστώντας ταυτόχρονα τη διαδικασία εκταμίευσης υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Η 
ημερομηνία εφαρμογής μετατίθεται παρόλα ταύτα στο έτος 2016 λόγω της περιόδου 
προσαρμογής των συστημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι καταναλωτές είναι 
πιθανόν να χρειάζονται να ανοίξουν ένα νέο λογαριασμό, πράγμα το οποίο θα είναι δύσκολο 
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να υλοποιηθεί σε 7 ημέρες. Η σημερινή περίοδος εκταμίευσης σε 20+10 εργάσιμες ημέρες θα 
πρέπει να τεθεί καταρχάς σε πρακτική εφαρμογή πριν περιορισθεί περαιτέρω η περίοδος 
εκταμίευσης , αλλά η συντάκτρια προτείνει να επιτραπεί στα κράτη μέλη με μικρότερες 
χρονικές περιόδους να διατηρήσουν παρόμοιες διατάξεις.

- Σε πολλά κράτη μέλη, ένας τραπεζικός οργανισμός μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με 
πολλές διαφορετικές εμπορικές επωνυμίες, αλλά απαιτείται να λάβει μόνο μία άδεια από τη 
ρυθμιστική αρχή. Σε παρόμοια περίπτωση ένας καταναλωτής ο οποίος έχει πολλούς 
λογαριασμούς σε ιδρύματα με διαφορετικές εμπορικές επωνυμίες που καλύπτονται κάτω από 
μία μόνο άδεια θα μπορεί να λαμβάνει αντιστάθμιση μέχρι 100.000 ευρώ. Η συντάκτρια 
προτείνει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αποφασίζουν ότι η κάλυψη DGS θα εφαρμόζεται 
ξεχωριστά στις καταθέσεις που έχουν τοποθετηθεί σε κάθε ενότητα εμπορικού σήματος, 
ακόμη και αν λειτουργούν από ένα μόνο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

- Υποστήριξη της μετάβασης σε μια εκ των υστέρων χρηματοδότηση των DGS και μείωση 
των δαπανών εναρμόνισης. Το επίπεδο στόχου που έχει καθορισθεί βάσει των επιλέξιμων 
καταθέσεων θέτει υπερβολικό βάρος στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διαρρηγνύει τον 
σύνδεσμο μεταξύ του πραγματικού ποσού καταθέσεων και των συνεισφορών των εν λόγω 
θεσμικών οργάνων. Η συντάκτρια επέλεξε μία άλλη προσέγγιση, αυτών των εγγυημένων 
καταθέσεων, που περιλαμβάνει το πραγματικό ποσό των καταθέσεων και ως εκ τούτου 
αντιστοιχεί καλύτερα στις ανάγκες της προστασίας των καταναλωτών.

- Η συντάκτρια είναι επίσης πεπεισμένη ότι τα DGS πρέπει να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν τους πόρους τους για έγκαιρη παρέμβαση με σκοπό να ελαχιστοποιούν τις 
επιπτώσεις πιθανής πτώχευσης τράπεζας στους καταναλωτές.

- Ο αμοιβαίος δανεισμός μεταξύ των συστημάτων από διαφορετικά κράτη μέλη θα μπορούσε 
ενδεχομένως να βοηθήσει αλλά θα μπορούσε επίσης να μεταφέρει μία κρίση από μία χώρα σε 
μία άλλη. Ως εκ τούτου η συντάκτρια προτείνει να μετατοπισθεί αυτή η διάταξη από τις 
υποχρεώσεις στη σύμβαση-πλαίσιο, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν υφίσταται ανάγκη 
και που θα εξαρτάται από τα κράτη μέλη εάν θα συμμετάσχουν σε ένα παρόμοιο σύστημα 
(δηλαδή υπογράφοντας τις κατάλληλες διασυνοριακές συμφωνίες).

- Διαγραφή του άρθρου 11 και των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ σχετικά με τον υπολογισμό των 
βάσει του κινδύνου συνεισφορών, επειδή σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας θα 
πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη αυτό το θέμα. Το προτεινόμενο σύστημα δεν θα 
εξασφαλίσει τον καθορισθέντα στόχο (δηλαδή ίδιες συνεισφορές για τράπεζες με το ίδιο 
προφίλ κινδύνου σε διαφορετικά κράτη μέλη) λόγω των διαφορετικών συνθηκών των 
χρηματοπιστωτικών αγορών στην ΕΕ και εφόσον ληφθούν υπόψη τα ειδικά προϊόντα για 
τους  καταναλωτές (δηλαδή καταθέσεις σε ταμιευτήρια με σκοπό τις κατασκευές).

- Ενίσχυση των διατάξεων περί πληροφόρησης και δυνατότητα για τους καταναλωτές 
μεταφοράς των μη προστατευόμενων καταθέσεων σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χωρίς 
επιβολή ποινών. Οι σημερινοί καταναλωτές θα λαμβάνουν επίσης ενημερωτικό σημείωμα 
(που θα βασίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ) σε ένα από τα αντίγραφα κίνησης του τραπεζικού 
λογαριασμού τους.
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- Επιλογή της γλώσσας για τις απαιτήσεις όσον αφορά την ενημέρωση, εφόσον συμφωνηθεί 
και από τα δύο μέρη, με σκοπό να παρέχεται μία ευέλικτη λύση σε συνοριακές περιοχές και 
εκπατρισθέντες και με σκοπό να αυξηθεί γενικότερα ο διασυνοριακός ανταγωνισμός στην 
εσωτερική αγορά.

- Απλούστευση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα ΙΙΙ, έτσι ώστε οι 
πληροφορίες για τους καταναλωτές να παρέχονται σε κατανοητή γλώσσα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να περιοριστεί η 
προστασία των καταθέσεων στον βαθμό 
που είναι αναγκαίος για να κατοχυρωθεί 
ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια για τους 
καταθέτες και να αποφευχθεί η μεταφορά 
των επενδυτικών κινδύνων στα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων, ορισμένα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα επενδυτικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να εξαιρούνται από 
το πεδίο κάλυψης, ιδίως εκείνα που δεν 
είναι επιστρεπτέα στο άρτιο και εκείνα 
των οποίων η ύπαρξη μπορεί να 
αποδειχθεί μόνον με πιστοποιητικό.

(17) Προκειμένου να περιοριστεί η 
προστασία των καταθέσεων στον βαθμό 
που είναι αναγκαίος για να κατοχυρωθεί 
ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια για τους 
καταθέτες και να αποφευχθεί η μεταφορά 
των επενδυτικών κινδύνων στα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων, ορισμένα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα επενδυτικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να εξαιρούνται από 
το πεδίο κάλυψης, ιδίως εκείνα που δεν 
είναι επιστρεπτέα στο άρτιο.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη αλλάζει σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 1 
- σημείο 1 - παράγραφος 2 - περίπτωση 1.



PE460.676v01-00 6/27 PA\859314EL.doc

EL

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ορισμένοι καταθέτες δεν θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμοι για προστασία των 
καταθέσεων, ιδίως οι δημόσιες αρχές ή 
άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο 
περιορισμένος αριθμός τους, σε σύγκριση 
με όλους τους άλλους καταθέτες, 
ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, σε 
περίπτωση πτώχευσης τραπεζών. Εξ 
άλλου, οι αρχές διαθέτουν πολύ 
ευκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις από 
ό,τι οι πολίτες. Οι μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να 
καλύπτονται, ανεξαρτήτως του μεγέθους 
τους.

(18) Ορισμένοι καταθέτες δεν θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμοι για προστασία των 
καταθέσεων, ιδίως οι κεντρικές δημόσιες
αρχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Ο περιορισμένος αριθμός τους, σε 
σύγκριση με όλους τους άλλους καταθέτες, 
ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, σε 
περίπτωση πτώχευσης τραπεζών. Εξ 
άλλου, οι κεντρικές αρχές διαθέτουν πολύ 
ευκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις από 
ό,τι οι πολίτες. Οι μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να 
καλύπτονται, ανεξαρτήτως του μεγέθους 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή παραπέμπει στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο άρθρο 4 -
παράγραφος 1 - στοιχείο ι.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για τις συνεισφορές στα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός κινδύνου 
στον οποίο υπόκεινται τα μέλη τους. Με 
τον τρόπο αυτόν, θα μπορεί να 
αντικατοπτρίζεται το προφίλ κινδύνου 
των επιμέρους τραπεζών και να 
υπολογίζονται δίκαια οι συνεισφορές, 
όπως και να παρέχονται κίνητρα 

διαγράφεται
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λειτουργίας με λιγότερο ριψοκίνδυνο 
επιχειρηματικό μοντέλο. Με την 
ανάπτυξη μιας σειράς βασικών δεικτών, 
υποχρεωτικών για όλα τα κράτη μέλη, και 
μιας άλλης σειράς προαιρετικών 
συμπληρωματικών δεικτών, θα 
επιτευχθεί βαθμιαία η εναρμόνιση.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η εν λόγω τροπολογία διαγράφεται σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 11.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η μέγιστη  προθεσμία εκταμίευσης 
των έξι εβδομάδων από τις 31 Δεκεμβρίου 
2010  αντίκειται στην ανάγκη να 
διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών 
και δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
Επομένως, ο χρόνος εκταμίευσης θα 
πρέπει να μειωθεί ώστε να καλύπτει 
χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας.

(26) Η μέγιστη προθεσμία εκταμίευσης 
των έξι εβδομάδων από τις 31 Δεκεμβρίου 
2010 αντίκειται στην ανάγκη να 
διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών 
και δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
Επομένως, ο χρόνος εκταμίευσης θα 
πρέπει να μειωθεί ώστε να καλύπτει 
χρονικό διάστημα επτά εργάσιμων 
ημερών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο 
χρόνος εκταμίευσης θα πρέπει να μειωθεί 
σε 20 εργάσιμες ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η εν λόγω τροπολογία αναφέρεται στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο άρθρο 7.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Σεβόμενη την εποπτεία των 
συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων 
από τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή 
Τραπεζική Αρχή θα πρέπει να συντελέσει 
στην επίτευξη του στόχου ο οποίος 
συνίσταται στη διευκόλυνση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων να αναλαμβάνουν 
και να ασκούν τις δραστηριότητές τους, 
διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως 
αποτελεσματική προστασία των 
καταθετών. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή 
θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι πληρούνται 
οι όροι δανεισμού μεταξύ των συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων, οι οποίοι 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, και να 
δηλώνει, εντός των αυστηρών ορίων που 
τίθενται στην παρούσα οδηγία, τα ποσά 
που πρόκειται να χορηγήσει ως δάνειο 
κάθε σύστημα, το αρχικό επιτόκιο, καθώς 
και τη διάρκεια του δανείου. Εν 
προκειμένω, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική 
Αρχή θα πρέπει ακόμη να συγκεντρώνει 
πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων, ιδίως όσον 
αφορά το ποσό καταθέσεων που 
καλύπτουν, με επιβεβαίωση από τις
αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει να ενημερώνει 
τα άλλα συστήματα εγγύησης των 
καταθέσεων σχετικά με την υποχρέωσή 
τους να χορηγούν δάνεια.

(32) Σεβόμενη την εποπτεία των 
συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων 
από τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή 
Τραπεζική Αρχή θα πρέπει να συντελέσει 
στην επίτευξη του στόχου ο οποίος 
συνίσταται στη διευκόλυνση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων να αναλαμβάνουν 
και να ασκούν τις δραστηριότητές τους, 
διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως 
αποτελεσματική προστασία των 
καταθετών. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή 
θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι πληρούνται 
οι όροι δανεισμού μεταξύ των συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων, οι οποίοι 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, και να 
δηλώνει το αρχικό επιτόκιο, καθώς και τη 
διάρκεια του δανείου. Εν προκειμένω, η 
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα πρέπει 
ακόμη να συγκεντρώνει πληροφορίες 
σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των 
καταθέσεων, ιδίως όσον αφορά το ποσό 
καταθέσεων που καλύπτουν, με 
επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η εν λόγω τροπολογία αναφέρεται στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο άρθρο 10.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Είναι αναγκαία η καθιέρωση ενός 
αποτελεσματικού μέσου για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και επαρκής προστασία των 
καταθετών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα 
εν λόγω πρότυπα θα πρέπει να 
καταρτιστούν προκειμένου να 
τυποποιηθεί ο υπολογισμός των 
συνεισφορών βάσει του κινδύνου.

(33) Είναι αναγκαία η καθιέρωση ενός 
αποτελεσματικού μέσου για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και επαρκής προστασία των 
καταθετών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η εν λόγω τροπολογία αναφέρεται στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο άρθρο 11.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η ύπαρξή του μπορεί να αποδειχθεί μόνον 
με άλλο πιστοποιητικό εκτός από 
αντίγραφο κίνησης λογαριασμού·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή επιτρέπει να καλυφθούν τα παραδοσιακά μέσα αποταμίευσης, όπως τα 
βιβλιάρια αποταμίευσης ή τα πιστοποιητικά καταθέσεων. Οι εν λόγω καταθέσεις 
χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο σε λογαριασμούς αποταμίευσης και είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλείς μεταξύ των καταναλωτών σε πολλά κράτη μέλη. Αντιθέτως, πιστωτικοί τίτλοι (η 
ύπαρξη των οποίων αποδεικνύεται επίσης μόνο από ένα πιστοποιητικό) παραμένουν εκτός του 
πεδίου προστασίας των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο ια.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) είτε οι αρμόδιες αρχές έχουν 
διαπιστώσει ότι, κατά τη γνώμη τους, το 
οικείο πιστωτικό ίδρυμα δεν φαίνεται προς 
το παρόν ικανό να επιστρέψει την 
κατάθεση, για λόγους που έχουν άμεση 
σχέση με την οικονομική του κατάσταση, 
και δεν προβλέπεται ότι θα καταστεί ικανό 
στο προσεχές μέλλον.  Οι αρμόδιες αρχές 
προβαίνουν στη διαπίστωση αυτή το 
συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε 
εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη 
στιγμή κατά την οποία απεδείχθη για 
πρώτη φορά ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν 
έχει επιστρέψει τις ληξιπρόθεσμες και 
απαιτητές καταθέσεις, ή

(i) είτε οι αρμόδιες αρχές έχουν 
διαπιστώσει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες 
διαθέσιμες επί του παρόντος σε αυτές, το 
οικείο πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι ικανό
προς το παρόν να επιστρέψει την 
κατάθεση, για λόγους που έχουν άμεση 
σχέση με την οικονομική του κατάσταση, 
και δεν προβλέπεται ότι θα καταστεί ικανό 
στο προσεχές μέλλον. Οι αρμόδιες αρχές 
προβαίνουν στη διαπίστωση αυτή το 
συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε 
εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη 
στιγμή που ειδοποιήθηκε ότι το πιστωτικό 
ίδρυμα δεν έχει επιστρέψει τις 
ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταθέσεις, 
ή

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να διασαφηνίσει διατάξεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα ασαφείς από 
νομική άποψη, πράγμα το οποίο δεν παρέχει επαρκή νομική βεβαιότητα. Η απόφαση από την 
αρμόδια αρχή ότι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν είναι φερέγγυο θα πρέπει να υποστηρίζεται 
από ενδείξεις που βασίζονται σε τρέχουσες πληροφορίες, και όχι σε απόψεις (όπως προτείνεται 
από την Επιτροπή) με σκοπό να προληφθούν οιεσδήποτε πιθανές μελλοντικές διαμάχες σχετικά 
με μη επαρκώς θεμελιωμένες αποφάσεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) 1,5% των επιλέξιμων καταθέσεων για
την κάλυψη των οποίων είναι υπεύθυνο 
ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

η) 1,5% των καλυπτόμενων καταθέσεων 
για τις οποίες είναι υπεύθυνο ένα σύστημα 
εγγύησης των καταθέσεων·
(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
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σύνολο του κειμένου).

Or. en

Αιτιολόγηση
Σε ότι αφορά την προστασία των καταναλωτών και τον περιορισμό των δαπανών, που 
μεταφέρονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στους καταναλωτές, το επίπεδο στόχος θα 
πρέπει να βασίζεται στο σημερινό ποσό καταθέσεων (καλυπτόμενες καταθέσεις) και όχι στις 
υποθετικά επιλέξιμες καταθέσεις.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ως μέλος 
συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, 
απευθύνεται κοινοποίηση στις αρμόδιες 
αρχές που χορήγησαν την άδεια 
λειτουργίας, οι οποίες, σε συνεργασία με 
το σύστημα εγγύησης, λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένης της 
επιβολής κυρώσεων, για να εξασφαλίσουν
ότι το πιστωτικό ίδρυμα τηρεί τις 
υποχρεώσεις του.

2. Εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ως μέλος 
συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, 
απευθύνεται άμεση κοινοποίηση στις 
αρμόδιες αρχές που χορήγησαν την άδεια 
λειτουργίας, οι οποίες, σε συνεργασία με 
το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, 
λαμβάνουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα 
κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένης της 
επιβολής κυρώσεων, για να εξασφαλίσουν 
ότι το πιστωτικό ίδρυμα τηρεί τις 
υποχρεώσεις του.

Or. en

Αιτιολόγηση
Στην περίπτωση οικονομικών προβλημάτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι 
απαραίτητο οι αρμόδιες αρχές να ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση και, ως εκ τούτου, οι εν 
λόγω αρχές, να δρουν από κοινού με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων, ταχέως με 
σκοπό να προστατεύσουν τους καταναλωτές.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) οι καταθέσεις των αρχών, ι) οι καταθέσεις των κεντρικών αρχών,

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή επιτρέπει οι καταθέσεις των τοπικών αρχών (δήμοι/κοινότητες) να 
καλύπτονται επίσης από το όριο των 100.000 ευρώ σε αντίθεση με τις κεντρικές αρχές οι οποίες 
συνδέονται άμεσα με τον κεντρικό προϋπολογισμό του  κράτους. Η ευρεία πλειοψηφία των 
τοπικών αρχών (δήμοι/κοινότητες) είναι μικρές ενότητες με χαμηλούς προϋπολογισμούς που 
μπορούν να υποστούν σημαντικές ζημίες σε περίπτωση πτώχευσης τραπεζών.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) καταθέσεις για κοινωνικούς λόγους 
που καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο, και 
συνδέονται με ειδικές πληρωμές όπως 
απολύσεις, ασφαλιστικές αξιώσεις, 
ιατρική αμέλεια, πληρωμές που έχουν 
διαταχθεί από δικαστήρια και, 
αποζημιώσεις για τραυματισμούς από 
εγκληματικές πράξεις ή δικαστική πλάνη. 
Η διάρκεια της κάλυψης δεν υπερβαίνει 
το 12μηνο μετά την ημέρα που 
πραγματοποιήθηκε η πληρωμή.

Or. en

Αιτιολόγηση
Όμοια με τα στοιχεία α) και β) σε αυτή την παράγραφο, η τροπολογία επιτρέπει 100% κάλυψη 
για προσωρινά υψηλά υπόλοιπα λογαριασμών για ένα έτος σε περίπτωση ειδικών πληρωμών 
όπως αποζημιώσεις σε περίπτωση απολύσεων, ασφαλιστικές απαιτήσεις, κλπ. Εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να επιτρέψουν μία παρόμοια δυνατότητα στην εθνική τους νομοθεσία.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα όρια του άρθρου 5 παράγραφος 1 
ισχύουν για το σύνολο των καταθέσεων 
που διατηρούνται στο ίδιο πιστωτικό 
ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο 
κατάθεσης εντός της Ένωσης .

1. Τα όρια του άρθρου 5 παράγραφος 1 
ισχύουν για το σύνολο των καταθέσεων 
που διατηρούνται στο ίδιο πιστωτικό 
ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο 
κατάθεσης εντός της Ένωσης . Όπου το 
εθνικό δίκαιο επιτρέπει σε πιστωτικό 
ίδρυμα να λειτουργεί με διαφορετική 
επωνυμία, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι ο περιορισμός αυτός 
ισχύει στο σύνολο των καταθέσεων που 
έχουν τοποθετηθεί σε κάθε επιχείρηση 
που λειτουργεί με ξεχωριστή επωνυμία 
υπό τη διαχείριση ενός μόνο πιστωτικού 
ιδρύματος. Το κράτος μέλος 
αντικατοπτρίζει αυτή την απόφαση με 
την αύξηση των συνεισφορών του 
πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το 
άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η εν λόγω τροπολογία επιτρέπει την προστασία και για αυτούς του καταναλωτές που έχουν 
πολλούς λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με διαφορετικές επωνυμίες, αλλά που 
λειτουργούν με την ίδια άδεια λειτουργίας. Οι εν λόγω καταναλωτές θα αποζημιώνονται μέχρι 
100.000 ευρώ για κάθε λογαριασμό, εάν το κράτος μέλος αποφασίσει ότι η κάλυψη DGS θα 
εφαρμόζεται στις καταθέσεις που έχουν τοποθετηθεί σε κάθε επιχείρηση με ξεχωριστή 
επωνυμία που τελεί υπό τη διαχείριση του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα εγγύησης των 1. Τα συστήματα εγγύησης των 
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καταθέσεων πρέπει να είναι σε θέση να 
καταβάλλουν τις μη διαθέσιμες καταθέσεις 
εντός 7 ημερών από την ημερομηνία κατά 
την οποία οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν 
στη διαπίστωση που περιγράφεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο 
i), ή μια δικαστική αρχή λαμβάνει την 
απόφαση που περιγράφεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο ii).

καταθέσεων πρέπει να καταβάλλουν τις μη 
διαθέσιμες καταθέσεις εντός 20 εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία κατά την 
οποία οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στη 
διαπίστωση που περιγράφεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο i), ή μια 
δικαστική αρχή λαμβάνει την απόφαση 
που περιγράφεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο ii).

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους όσον το δυνατόν ταχύτερα. 
Όμως, η περίοδος εκταμίευσης που προτείνεται από την Επιτροπή θα μπορούσε επί του 
παρόντος να δημιουργήσει προβλήματα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά μία μεγαλύτερη 
χρονική περίοδο εφαρμογής θα επέτρεπε να μειωθούν οι εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις. Η 
σημερινή περίοδος εκταμίευσης σε 20+10 εργάσιμες ημέρες θα πρέπει να τεθεί καταρχάς σε 
πρακτική εφαρμογή πριν περιορισθεί περαιτέρω η περίοδος εκταμίευσης σε 7 εργάσιμες ημέρες, 
όμως τα κράτη μέλη με μικρότερες χρονικές προθεσμίες είναι ελεύθερα να διατηρήσουν μία 
παρόμοια διάταξη.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η 
εφαρμοζόμενη περίοδος εξόφλησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
καθορίζεται σε 7 εργάσιμες ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους όσον το δυνατόν ταχύτερα. 
Όμως, η περίοδος εκταμίευσης που προτείνεται από την Επιτροπή θα μπορούσε επί του 
παρόντος να δημιουργήσει προβλήματα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά μία μεγαλύτερη 
χρονική περίοδο εφαρμογής θα επέτρεπε να μειωθούν οι εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις. Η 
σημερινή περίοδος εκταμίευσης σε 20+10 εργάσιμες ημέρες θα πρέπει να τεθεί καταρχάς σε 
πρακτική εφαρμογή πριν περιορισθεί περαιτέρω η περίοδος εκταμίευσης σε 7 εργάσιμες ημέρες, 
όμως τα κράτη μέλη με μικρότερες χρονικές προθεσμίες είναι ελεύθερα να διατηρήσουν μία 
παρόμοια διάταξη.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα 
φθάνουν τουλάχιστον στο επίπεδο-στόχο. 
Σε περίπτωση που η ικανότητα 
χρηματοδότησης υστερεί έναντι του 
επιπέδου-στόχου, η καταβολή των 
συνεισφορών επαναλαμβάνεται 
τουλάχιστον μέχρις ότου επιτευχθεί πάλι 
το επίπεδο-στόχος. Εάν τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα ανέρχονται σε 
λιγότερο από τα δύο τρίτα του επιπέδου-
στόχου, η τακτική συνεισφορά δεν είναι 
χαμηλότερη από το 0,25% των επιλέξιμων
καταθέσεων.

Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα 
φθάνουν τουλάχιστον στο επίπεδο-στόχο. 
Σε περίπτωση που η ικανότητα 
χρηματοδότησης υστερεί έναντι του 
επιπέδου-στόχου, η καταβολή των 
συνεισφορών επαναλαμβάνεται 
τουλάχιστον μέχρις ότου επιτευχθεί πάλι 
το επίπεδο-στόχος. Εάν τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα ανέρχονται σε 
λιγότερο από τα δύο τρίτα του επιπέδου-
στόχου, η τακτική συνεισφορά δεν είναι 
χαμηλότερη από το 0,25% των 
καλυπτόμενων καταθέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση
Σε ότι αφορά την προστασία των καταναλωτών και τον περιορισμό των δαπανών, που 
μεταφέρονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στους καταναλωτές, το επίπεδο και οι 
συνεισφορές που αποτελούν στόχο θα πρέπει να βασίζονται στο σημερινό ποσό καταθέσεων 
(καλυπτόμενες καταθέσεις) και όχι στις υποθετικά επιλέξιμες καταθέσεις.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα χρηματοδοτικά μέσα του εν λόγω 
συστήματος υπερβαίνουν το 1% των 
επιλέξιμων καταθέσεων, μετά τη λήψη του 
ανωτέρω μέτρου·

α) τα χρηματοδοτικά μέσα του εν λόγω 
συστήματος υπερβαίνουν το 0,75% των 
καλυπτόμενων καταθέσεων, μετά τη λήψη 
του ανωτέρω μέτρου·

Or. en
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Αιτιολόγηση
Με σκοπό να προστατευθούν οι καταναλωτές κατά τρόπο πλέον αποτελεσματικό τα DGS πρέπει 
να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους για έγκαιρη παρέμβαση με σκοπό να 
ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις πιθανής πτώχευσης τράπεζας στους καταναλωτές και την 
οικονομία. Σε ότι αφορά την προστασία των καταναλωτών και τον περιορισμό των δαπανών, 
που μεταφέρονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε αυτούς, το επίπεδο και οι συνεισφορές 
που αποτελούν στόχο θα πρέπει να βασίζονται στο σημερινό ποσό καταθέσεων (καλυπτόμενες 
καταθέσεις) και όχι στις υποθετικά επιλέξιμες καταθέσεις.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά περίπτωση και υπό την επιφύλαξη 
άδειας χορηγούμενης από τις αρμόδιες 
αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
από το ενδιαφερόμενο σύστημα εγγύησης 
των καταθέσεων, το ποσοστό που
αναφέρεται στο στοιχείο α) δύναται να 
καθοριστεί σε επίπεδο μεταξύ 0,75 και 1%.

Κατά περίπτωση και υπό την επιφύλαξη 
άδειας χορηγούμενης από τις αρμόδιες 
αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
από το ενδιαφερόμενο σύστημα εγγύησης 
των καταθέσεων, το ποσοστό που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) δύναται να 
καθοριστεί σε επίπεδο μεταξύ 0,5 και 
0,75%.

Or. en

Αιτιολόγηση
Με σκοπό να προστατευθούν οι καταναλωτές κατά τρόπο πλέον αποτελεσματικό τα DGS πρέπει 
να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους για έγκαιρη παρέμβαση με σκοπό να 
ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις πιθανής πτώχευσης τράπεζας στους καταναλωτές και την 
οικονομία.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα σύστημα έχει το δικαίωμα να 
δανείζεται από όλα τα άλλα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων που 

1. Ένα σύστημα έχει την επιλογή να 
δανείζεται από τα άλλα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων που 
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αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2,
εντός της Ένωσης, εφόσον πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
εντός της Ένωσης, εφόσον πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση
Ο αμοιβαίος δανεισμός μεταξύ των συστημάτων από διαφορετικά κράτη μέλη θα μπορούσε 
ενδεχομένως να βοηθήσει αλλά και να μεταφέρει μία κρίση από μία χώρα σε άλλη· η 
συντάκτρια προτείνει να μετατοπισθεί αυτή η διάταξη από τις υποχρεώσεις στη σύμβαση-
πλαίσιο, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν υφίσταται ανάγκη και που θα εξαρτάται από τα 
κράτη μέλη εάν θα συμμετάσχουν σε ένα παρόμοιο σύστημα (δηλαδή υπογράφοντας τις 
κατάλληλες διασυνοριακές συμφωνίες).

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
Υπολογισμός των συνεισφορών στα 
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων
1. Οι συνεισφορές στα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 9, 
προσδιορίζονται για κάθε μέλος με βάση 
τον βαθμό κινδύνου στον οποίο υπόκειται 
το μέλος. Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν 
καταβάλλουν λιγότερο από 75% ή 
περισσότερο από 200% του ποσού που θα 
όφειλε να συνεισφέρει μια τράπεζα 
μέτριου κινδύνου. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να αποφασίσουν ότι τα μέλη 
των συστημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 καταβάλλουν 
χαμηλότερες συνεισφορές στα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων, αλλά όχι 
λιγότερο από το 37,5% του ποσού που θα 
όφειλε να συνεισφέρει μια τράπεζα 
μέτριου κινδύνου.
2. Ο προσδιορισμός του βαθμού κινδύνου 
στον οποίο υπόκεινται τα μέλη και ο 
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υπολογισμός των συνεισφορών 
βασίζονται στα στοιχεία που αναφέρονται 
στα παραρτήματα I και II.
3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στα 
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2.
4. Προκειμένου να διευκρινιστούν τα 
στοιχεία των ορισμών και των μεθόδων 
που αναφέρονται στο παράρτημα II 
μέρος Α, ανατίθεται στην Επιτροπή 
εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, ώστε να. Τα 
εν λόγω σχέδια κανονιστικών προτύπων 
εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 
7δ του [κανονισμού για την ΕΑΤ]. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μπορεί να 
καταρτίσει σχέδια κανονιστικών 
προτύπων προς υποβολή στην Επιτροπή.
5. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή του παραρτήματος II μέρος Β, 
σύμφωνα με το [άρθρο 8 του κανονισμού 
για την ΕΑΤ].

Or. en

Αιτιολόγηση
Το σύστημα υπολογισμού των συνεισφορών που βασίζεται στον κίνδυνο θα πρέπει να 
παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, επειδή οι εθνικές διατάξεις μπορούν να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών (π.χ. στην περίπτωση ευρέων 
καταθέσεων από ειδικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως το ταμιευτήριο με σκοπό τις 
κατασκευές).

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στους 
σημερινούς και μελλοντικούς καταθέτες

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στους 
σημερινούς και μελλοντικούς καταθέτες
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τις αναγκαίες πληροφορίες για τον 
προσδιορισμό του συστήματος εγγύησης 
των καταθέσεων του οποίου το ίδρυμα και 
τα υποκαταστήματά του είναι μέλη εντός 
της Ένωσης. . Εφόσον κατάθεση δεν είναι 
εγγυημένη από σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 4, το 
πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αναλόγως 
τον καταθέτη.

επαρκείς πληροφορίες, αναγκαίες για τον 
προσδιορισμό του συστήματος εγγύησης 
των καταθέσεων του οποίου το ίδρυμα και 
τα υποκαταστήματά του είναι μέλη εντός 
της Ένωσης. Εφόσον κατάθεση δεν είναι 
εγγυημένη από σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 4, το 
πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αναλόγως 
τον καταθέτη και στην περίπτωση αυτή ο 
καταθέτης έχει τη δυνατότητα να 
αποσύρει τις καταθέσεις του χωρίς 
οιαδήποτε δαπάνη ή κύρωση, 
διατηρώντας όλους τους κεκτημένους 
τόκους και οφέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση
Καταρχάς, οι καταθέτες θα πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένοι σε παρόμοια περίπτωση και 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν τις καταθέσεις τους χωρίς οιαδήποτε δαπάνη 
ή κύρωση, διατηρώντας όλους τους κεκτημένους τόκους και οφέλη.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες για τους σημερινούς 
καταθέτες παρέχονται στο αντίγραφο 
κίνησης του λογαριασμού τους.
Συνίστανται σε επιβεβαίωση ότι οι 
καταθέσεις είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 4.
Επιπλέον, στις πληροφορίες πρέπει να 
γίνεται μνεία του ενημερωτικού δελτίου 
του παραρτήματος III και να αναφέρεται 
από πού παρέχεται. Μπορεί επίσης να 
αναφέρεται ο δικτυακός τόπος του 
αρμόδιου συστήματος εγγύησης των 
καταθέσεων.

3. Οι πληροφορίες για τους σημερινούς 
καταθέτες παρέχονται στο αντίγραφο 
κίνησης του λογαριασμού τους.
Συνίστανται σε επιβεβαίωση ότι οι 
καταθέσεις είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 4.
Επιπλέον, στις πληροφορίες πρέπει να 
γίνεται μνεία του ενημερωτικού δελτίου 
του παραρτήματος III που επισυνάπτεται 
σε ένα από τα αντίγραφα κίνησης του 
τραπεζικού λογαριασμού τους. 
Αναφέρεται επίσης ο δικτυακός τόπος του 
αρμόδιου συστήματος εγγύησης των 
καταθέσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Η επαρκής ενημέρωση σχετικά με την κάλυψη των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων για 
τους σημερινούς καταθέτες είναι ιδιαίτερα σημαντική και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να 
αποτελεί ιδιαίτερο οικονομικό βάρος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επισυνάπτουν το 
ενημερωτικό δελτίο του Παραρτήματος ΙΙΙ σε ένα από τα αντίγραφα κίνησης του τραπεζικού 
λογαριασμού.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
διατίθενται στην επίσημη γλώσσα ή στις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το 
υποκατάστημα, όπως προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία.

4. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
διατίθενται στην επίσημη γλώσσα ή στις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το 
υποκατάστημα, όπως προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία, όπου το ζητεί ο καταθέτης και 
το υποκατάστημα είναι σε θέση να 
ικανοποιήσει αυτό το αίτημα, σε άλλες 
γλώσσες.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να παράσχει περισσότερο ευέλικτες λύσεις, που θα συμφωνηθούν 
και από τα δύο μέρη, για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και σε άλλες γλώσσες. Η 
συντάκτρια είναι πεπεισμένη ότι μία παρόμοια επιλογή θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη σε 
συνοριακές περιοχές από τους εκπατρισθέντες και θα αυξήσει το διασυνοριακό ανταγωνισμό 
στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν γίνει συγχώνευση πιστωτικών 
ιδρυμάτων, οι καταθέτες τους 
ενημερώνονται για τη συγχώνευση 

6. Εάν γίνει συγχώνευση πιστωτικών 
ιδρυμάτων, οι καταθέτες τους 
ενημερώνονται για τη συγχώνευση 
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τουλάχιστον έναν μήνα πριν η συγχώνευση 
παραγάγει έννομα αποτελέσματα. Οι 
καταθέτες τους ενημερώνονται ότι, όταν 
πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, όλες οι 
καταθέσεις τους, τις οποίες διατηρούν σε 
έκαστη από τις τράπεζες που 
συγχωνεύονται, θα ενοποιηθούν μετά τη 
συγχώνευση, προκειμένου να 
προσδιοριστεί η κάλυψή τους από το 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων.

τουλάχιστον έναν μήνα πριν η συγχώνευση 
παραγάγει έννομα αποτελέσματα. Οι 
καταθέτες τους ενημερώνονται ότι, όταν 
πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, όλες οι 
καταθέσεις τους, τις οποίες διατηρούν σε 
έκαστη από τις τράπεζες που 
συγχωνεύονται, θα ενοποιηθούν μετά τη 
συγχώνευση, προκειμένου να 
προσδιοριστεί η κάλυψή τους από το 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Οι 
καταθέτεις θα έχουν τη δυνατότητα να 
αποσύρουν τις καταθέσεις τους πάνω από 
το όριο κάλυψης για το οποίο υπάρχει 
εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 7 χωρίς 
οιαδήποτε δαπάνη ή κύρωση, 
διατηρώντας όλους τους κεκτημένους 
τόκους και οφέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι καταθέτες θα πρέπει όχι μόνο να είναι σωστά ενημερωμένοι, αλλά θα πρέπει επίσης να 
έχουν τη δυνατότητα, χωρίς την επιβολή ποινών, να μεταφέρουν τις μη εγγυημένες καταθέσεις 
σε ένα άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, επειδή δεν θα πρέπει να «υποφέρουν» από χαμηλότερη 
κάλυψη λόγω της συγχώνευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων τους.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Έως τις 15 Δεκεμβρίου 2015, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από την 
[Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών] υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση προόδου της εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω έκθεση 
θα πρέπει να καλύπτει κυρίως τη 
δυνατότητα προσδιορισμού του επιπέδου-
στόχου με βάση τις καλυπτόμενες 
καταθέσεις, χωρίς μείωση της 
προστασίας των καταθετών.

5. Έως τις 15 Δεκεμβρίου 2015, η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από την 
[Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών] υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση προόδου της εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί στο άρθρο 2 -
παράγραφος 1 - στοιχείο η.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το παράρτημα Ι διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί στο άρθρο 11.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το παράρτημα II διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί στο άρθρο 11.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν μια κατάθεση η οποία είναι 
ληξιπρόθεσμη και απαιτητή δεν έχει 
καταβληθεί από πιστωτικό ίδρυμα για 
λόγους που έχουν άμεση σχέση με την 
οικονομική του κατάσταση, οι καταθέτες 
εξοφλούνται από σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων. Ο/η/το [αναφέρεται το 
προϊόν] του/της [συμπληρώνεται η 
επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος όπου 
τηρείται ο λογαριασμός] καλύπτεται εν 
γένει από το αρμόδιο σύστημα εγγύησης 
των καταθέσεων.

Εάν η κατάθεσή σας η οποία είναι 
ληξιπρόθεσμη και απαιτητή δεν έχει 
καταβληθεί από το πιστωτικό ίδρυμα σας
για λόγους που έχουν άμεση σχέση με την 
οικονομική του κατάσταση, εσείς ως 
καταθέτης εξοφλείστε από σύστημα 
εγγύησης των καταθέσεων. Ο/η/το 
[αναφέρεται το προϊόν] του/της 
[συμπληρώνεται η επωνυμία του 
πιστωτικού ιδρύματος όπου τηρείται ο 
λογαριασμός] καλύπτεται από το αρμόδιο 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων
σύμφωνα με την οδηγία 2011/.../EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί των συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να παράσχει περισσότερο κατανοητή γλώσσα και να 
απλοποιήσει την ορολογία που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα ΙΙΙ (Υπόδειγμα πληροφοριών 
για τους καταθέτες).

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξόφληση καλύπτει μέγιστο ποσό 
100 000 ευρώ ανά τράπεζα. Αυτό σημαίνει 
ότι ενοποιούνται όλες οι καταθέσεις στην 
ίδια τράπεζα, προκειμένου να 
προσδιοριστεί το επίπεδο κάλυψης. Εάν, 
για παράδειγμα, ένας καταθέτης διατηρεί 
λογαριασμό ταμιευτηρίου με 90.000 ευρώ 
και τρέχοντα λογαριασμό με 20.000 ευρώ, 
θα του επιστραφούν μόνον 100.000 ευρώ.

Η εξόφληση καλύπτει μέγιστο ποσό 
100 000 ευρώ ανά τράπεζα. Αυτό σημαίνει 
ότι ενοποιούνται όλες οι καταθέσεις σας
στην ίδια τράπεζα, προκειμένου να 
προσδιοριστεί το επίπεδο κάλυψης.
Παραδείγματος χάριν: Εάν ένας 
καταθέτης διατηρεί λογαριασμό 
ταμιευτηρίου με 90.000 ευρώ και τρέχοντα 
λογαριασμό με 20.000 ευρώ, θα του 
επιστραφούν μόνον 100.000 ευρώ.



PE460.676v01-00 24/27 PA\859314EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να παράσχει περισσότερο κατανοητή γλώσσα και να 
απλοποιήσει την ορολογία που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα ΙΙΙ (Υπόδειγμα πληροφοριών 
για τους καταθέτες).

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[Μόνον όπου ισχύει]: Η μέθοδος αυτή 
εφαρμόζεται επίσης και στην περίπτωση 
που η τράπεζα λειτουργεί με διάφορες 
εμπορικές επωνυμίες. Ο/η/το 
[συμπληρώνεται η επωνυμία του 
πιστωτικού ιδρύματος όπου τηρείται ο 
λογαριασμός] λειτουργεί επίσης υπό την 
επωνυμία [συμπληρώνονται όλες οι άλλες 
εμπορικές επωνυμίες του ιδίου πιστωτικού 
ιδρύματος]. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι 
καταθέσεις σε μία ή περισσότερες από 
αυτές τις επωνυμίες καλύπτονται συνολικά 
μέχρι ύψους 100 000 ευρώ.

[Μόνον όπου ισχύει, εάν το κράτος μέλος 
δεν αποφασίσει να εφαρμόσει τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1]: Η 
μέθοδος αυτή εφαρμόζεται επίσης και στην 
περίπτωση που η τράπεζα λειτουργεί με 
διάφορες εμπορικές επωνυμίες. Ο/η/το 
[συμπληρώνεται η επωνυμία του 
πιστωτικού ιδρύματος όπου τηρείται ο 
λογαριασμός] λειτουργεί επίσης υπό την 
επωνυμία [συμπληρώνονται όλες οι άλλες 
εμπορικές επωνυμίες του ιδίου πιστωτικού 
ιδρύματος]. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι 
καταθέσεις σε μία ή περισσότερες από 
αυτές τις επωνυμίες καλύπτονται συνολικά 
μέχρι ύψους 100 000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή εφαρμόζει την αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί στο άρθρο 6 –
παράγραφος 1.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι καταθέσεις του κοινού και των 
επιχειρήσεων καλύπτονται εν γένει από 
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Οι 
εξαιρέσεις ορισμένων καταθέσεων 
αναφέρονται στον δικτυακό τόπο του 
αρμόδιου συστήματος εγγύησης των 
καταθέσεων. Η τράπεζά σας θα σας 
ενημερώσει επίσης, εφόσον το ζητήσετε, 
αν καλύπτονται ή όχι ορισμένα προϊόντα.
Εάν καλύπτονται οι καταθέσεις, η τράπεζα 
το επιβεβαιώνει επίσης στο αντίγραφο 
κίνησης λογαριασμού.

Όλες οι καταθέσεις (ιδιωτικές ή των 
επιχειρήσεων) καλύπτονται εν γένει από 
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Οι 
εξαιρέσεις ορισμένων καταθέσεων 
αναφέρονται στον δικτυακό τόπο του 
αρμόδιου συστήματος εγγύησης των 
καταθέσεων [συμπληρώνεται ο δικτυακός 
τόπος του αρμόδιου ΣΕΚ]. Η τράπεζά σας
έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει 
επίσης, εφόσον το ζητήσετε, αν 
καλύπτονται ή όχι ορισμένα προϊόντα. Εάν 
καλύπτονται οι καταθέσεις, η τράπεζα θα
το διευκρινίσει αυτό στο αντίγραφο 
κίνησης του λογαριασμού σας.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να παράσχει περισσότερο κατανοητή γλώσσα και να 
απλοποιήσει την ορολογία που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα ΙΙΙ (Υπόδειγμα πληροφοριών 
για τους καταθέτες).

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αρμόδιο σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων είναι [συμπληρώνονται 
ονομασία και διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, 
διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και δικτυακού 
τόπου]. Θα εξοφλήσει τις καταθέσεις σας 
(μέχρι 100.000 ευρώ) το αργότερο εντός 
έξι εβδομάδων, από τις 31 Δεκεμβρίου 
2013 εντός μίας εβδομάδας.

Το αρμόδιο σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων είναι [συμπληρώνονται 
ονομασία και διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, 
διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και δικτυακού 
τόπου]. Θα εξοφλήσει τις καταθέσεις σας 
(μέχρι 100.000 ευρώ) το αργότερο εντός 
έξι εβδομάδων, από τις 31 Δεκεμβρίου 
2013 εντός 20 εργάσιμων ημερών και, 
από την 1η Ιανουαρίου 2016, εντός επτά 
εργάσιμων ημερών.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να παράσχει περισσότερο κατανοητή γλώσσα και να 
απλοποιήσει την ορολογία που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα ΙΙΙ (Υπόδειγμα πληροφοριών 
για τους καταθέτες).

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχετε εξοφληθεί μέσα σε αυτές τις 
προθεσμίες, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή 
με το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, 
διότι μπορεί να λήξει η προθεσμία εντός 
της οποίας μπορεί να απαιτηθεί επιστροφή. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
[συμπληρώνεται ο δικτυακός τόπος του 
αρμόδιου ΣΕΚ].

Εάν δεν έχετε εξοφληθεί μέσα σε αυτές τις 
προθεσμίες, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή 
με το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, 
διότι η προθεσμία μπορεί να λήξει μετά 
[συμπληρώνεται η σχετική χρονική 
περίοδος που εφαρμόζεται στο κράτος 
μέλος και η ακριβής αναφορά για την 
εθνική νομική πράξη και το ειδικότερο 
άρθρο, που διέπει αυτές τις διατάξεις]. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
[συμπληρώνεται ο δικτυακός τόπος του 
αρμόδιου ΣΕΚ].

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να παράσχει περισσότερο κατανοητή γλώσσα και να 
απλοποιήσει την ορολογία που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα ΙΙΙ (Υπόδειγμα πληροφοριών 
για τους καταθέτες). Οι χρονικές περίοδοι για την απαίτηση της αποζημίωσης διαφέρουν 
ανάλογα με το κράτος μέλος και είναι πιο πρακτικό τα πιστωτικά ιδρύματα να προσφέρουν αυτή 
την πληροφορία στους πελάτες τους, απ' ότι οι μεμονωμένοι καταναλωτές να χρειάζεται να 
αναζητούν την εν λόγω πληροφορία.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[Μόνον όπου ισχύει:] Η κατάθεσή σας [Μόνον όπου ισχύει:] Η κατάθεσή σας 



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

EL

είναι εγγυημένη από θεσμικό σύστημα 
εγγυήσεων [αναγνωρισμένο/μη 
αναγνωρισμένο] ως σύστημα εγγύησης 
των καταθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι όλες 
οι τράπεζες που είναι μέλη αυτού του 
συστήματος υποστηρίζονται αμοιβαία για 
την αποφυγή πτώχευσης. Εάν, παρόλα 
ταύτα, πτωχεύσει μια τράπεζα, οι 
καταθέσεις σας θα επιστραφούν μέχρι 
ποσού 100.000 ευρώ.

είναι εγγυημένη από θεσμικό σύστημα 
εγγυήσεων. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι 
τράπεζες που είναι μέλη αυτού του 
συστήματος υποστηρίζονται αμοιβαία για 
την αποφυγή πτώχευσης. Εάν, παρόλα 
ταύτα, πτωχεύσει μια τράπεζα, οι 
καταθέσεις σας θα επιστραφούν μέχρι 
ποσού 100.000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να απλοποιήσει την ορολογία που χρησιμοποιείται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ (Υπόδειγμα πληροφοριών για τους καταθέτες).


