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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija tukee talletusten vakuusjärjestelmistä annetun direktiivin 94/19/EY tarkistamista, 
koska nykyiseen järjestelmään tarvitaan yhdenmukaistetumpi ratkaisu. Nykyinen 
finanssikriisi osoittaa, että olisi luotava vakaampi järjestelmä, jotta rahoitusmarkkinoiden 
epävakaudesta voidaan selvitä. EU:ssa on noin 40 talletusten vakuusjärjestelmää, jotka 
kattavat eri tallettajaryhmiä ja talletuksia eri suojan tasojen mukaisesti ja joissa 
rahoituslaitoksille asetetaan erilaisia velvoitteita. Näin pirstoutunut talletusten 
vakuusjärjestelmien malli rajoittaa sisämarkkinoiden etuja eikä tarjoa vakaata perustaa 
tulevien kriisien torjumiselle. Lisäksi monien jäsenvaltioiden nykyiset järjestelmät ovat 
alirahoitettuja.

Valmistelija haluaa parantaa komission tekstin selkeyttä ja esittää ehdotuksesta eräitä kriittisiä 
havaintoja seuraavien olennaisten tarkistusten avulla:

– Laajennetaan direktiivin soveltamisalaa kattamaan perinteiset säästövälineet, kuten 
säästökirjatalletukset tai talletustodistukset. Vaikka nämä talletukset eivät kytkeydy 
pankkitiliin, niitä käytetään säästötilien sijaan.

– Täsmennetään epämääräisiä säännöksiä, jotka eivät antaisi oikeudellista varmuutta 
kuluttajille ja rahoituslaitoksille. 

– Otetaan käyttöön säännöksiä päätöksentekoprosessien nopeuttamiseksi esimerkiksi siinä 
tapauksessa, että luottolaitoksilla on finanssiongelmia, jolloin on tärkeää, että toimivaltaisille 
viranomaisille tiedotetaan asiasta viipymättä, jotta ne voivat toimia talletusten 
vakuusjärjestelmää hyödyntäen nopeasti suojellakseen kuluttajia. 

– Varmistetaan, että paikallisviranomaisten (kuntien) talletukset kuuluvat myös talletusten 
vakuusjärjestelmän piiriin. Suurin osa paikallisviranomaisista on pienellä budjetilla toimivia 
pieniä yksikköjä, joilla ei ole suoraa yhteyttä valtion budjettiin ja joiden kyky arvioida 
luottolaitoksen luotettavuutta on rajallinen.

– Sallitaan korkeampi suojan taso väliaikaisesti korotetuille talletusten saldoille, kun kyseessä 
ovat talletukset, joilla on kansallisessa lainsäädännössä määritelty sosiaalinen tarkoitus (kuten 
irtisanominen, vakuutussaatavat).

– Laajennetaan ehdotettua yhden viikon maksuaikaa seitsemään työpäivään ja tehdään 
maksuprosessista pakollinen eikä vaihtoehtoista. Täytäntöönpanon ajankohtaa siirretään 
kuitenkin vuoteen 2016 tietokonejärjestelmien mukautuksen vuoksi. Kuluttajat voivat joutua 
avaamaan uuden tilin ja tämän toteuttaminen yhdessä viikossa saattaa olla hankalaa. 
Nykyinen järjestelmä (20+10 työpäivää) olisi ensin otettava asianmukaisesti käyttöön ennen 
kuin maksuaikaa rajoitetaan entisestään, mutta valmistelija ehdottaa, että lyhyempiä jaksoja 
soveltavat jäsenvaltiot voivat säilyttää sääntönsä.

– Monissa jäsenvaltioissa pankkilaitos voi toimia usealla eri toiminimellä, mutta se tarvitsee 
vain yhden luvan. Tällöin kuluttaja, jolla on useita tilejä saman luvan piiriin kuuluvien eri 
toiminimien kanssa, saisi korvauksia enintään 100 000 euroon saakka. Valmistelija ehdottaa, 
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että jäsenvaltioiden annettaisiin päättää, että talletusten vakuusjärjestelmän suojaa sovelletaan 
erillisesti talletuksiin, jotka on tehty kullekin toiminimelle, vaikka toiminnasta vastaisi vain 
yksi luottolaitos.

– Tuetaan siirtymistä talletusten vakuusjärjestelmien ennakkorahoitukseen ja alennetaan 
yhdenmukaistamisen kustannuksia. Suojakelpoisille talletuksille määritetty tavoitetaso 
merkitsee kestämätöntä taakkaa rahoituslaitoksille ja heikentää talletusten todellisen määrän 
ja laitosten kannatusmaksujen yhteyttä. Valmistelija päätyi suojattujen talletusten 
käsitteeseen, joka pitää sisällään talletusten todellisen määrän ja vastaa siten paremmin 
kuluttajansuojaa koskevia tarpeita.

– Valmistelija uskoo myös, että talletusten vakuusjärjestelmien olisi voitava käyttää varojaan 
varhaisia toimia varten, jotta ne voivat minimoida mahdollisen pankin kaatumisen vaikutukset 
asiakkaisiin.

– Eri jäsenvaltioiden keskinäinen luottojärjestely saattaa mahdollisesti auttaa, mutta se voisi 
myös siirtää kriisin maasta toiseen. Siksi valmistelija ehdottaa tämän säännöksen siirtämistä 
velvoitteista mallijärjestelmäksi, jota voidaan käyttää tarvittaessa, ja mahdollinen 
järjestelmään osallistuminen riippuisi jäsenvaltioista (esimerkiksi asianmukaisten rajojen yli 
sovellettavien sopimusten allekirjoittaminen).

– Poistetaan riskiperusteisten kannatusmaksujen laskemista koskevat 11 artikla ja liitteet I ja 
II, koska toissijaisuusperiaatteen mukaisesti asia olisi jätettävä jäsenvaltioille. Ehdotetulla 
järjestelmällä ei saavutettaisi ilmoitettua tavoitetta (eli kannatusmaksut ovat samat saman 
riskiprofiilin pankeille eri jäsenvaltioissa), koska rahoitusmarkkinoiden olot vaihtelevat 
EU:ssa ja kuluttajille suunnattujen erityistuotteiden mukaan (esimerkiksi hypoteekkipankkien 
talletukset).

– Tiukennetaan tiedottamissäännöksiä ja annetaan kuluttajille mahdollisuus (esimerkiksi 
sulautumistapauksissa) siirtää suojaamattomat talletukset toiseen luottolaitokseen 
seuraamuksitta. Varsinaisille tallettajille annetaan (liitteeseen III perustuva) tiedote yhdessä 
heidän tiliotteistaan.

– Sallitaan tietovaatimuksissa kielijärjestelyjen valinta, jos kumpikin osapuoli sen hyväksyy. 
Näin tarjotaan joustava ratkaisu raja-alueita ja ulkomaille asettautuneita varten ja lisätään 
yleisesti ottaen rajatylittävää kilpailua sisämarkkinoilla.

– Yksinkertaistetaan liitteessä III käytettyä terminologiaa, jotta kuluttajien olisi helpompi 
ymmärtää saamansa tiedot.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta talletussuoja voidaan rajoittaa 
siihen, mikä on tarpeen oikeudellisen 
selkeyden ja avoimuuden varmistamiseksi 
tallettajille, ja jotta voidaan välttää 
sijoitusriskien siirtyminen talletusten 
vakuusjärjestelmiin, suojan ulkopuolelle 
olisi jätettävä tietyt sijoitusluonteiset 
rahoitustuotteet ja niistä erityisesti sellaiset, 
joita ei voida maksaa takaisin 
nimellisarvon mukaisesti ja joiden 
olemassaolo voidaan osoittaa ainoastaan 
todistuksella.

(17) Jotta talletussuoja voidaan rajoittaa 
siihen, mikä on tarpeen oikeudellisen 
selkeyden ja avoimuuden varmistamiseksi 
tallettajille, ja jotta voidaan välttää 
sijoitusriskien siirtyminen talletusten 
vakuusjärjestelmiin, suojan ulkopuolelle 
olisi jätettävä tietyt sijoitusluonteiset 
rahoitustuotteet ja niistä erityisesti sellaiset, 
joita ei voida maksaa takaisin 
nimellisarvon mukaisesti.

Or. en

Perustelu
Johdanto-osan kappaletta muutetaan 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan 2 alakohdan 
1 luetelmakohtaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti. 

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(18) Tiettyjen tallettajien, erityisesti 
viranomaisten tai muiden 
rahoituslaitosten, ei tulisi olla 
talletussuojakelpoisia. Koska niitä on 
vähäinen määrä verrattuna kaikkiin muihin 
tallettajiin, niillä on pankin ajautuessa 
maksukyvyttömyyteen minimaalinen 
vaikutus rahoitusvakauteen. Lisäksi 
viranomaisten on huomattavasti helpompi 
saada luottoa kuin kansalaisten. Muiden 
kuin rahoitusalan yritysten olisi 

(18) Tiettyjen tallettajien, erityisesti 
keskeisten hallintoviranomaisten tai 
muiden rahoituslaitosten, ei tulisi olla 
talletussuojakelpoisia. Koska niitä on 
vähäinen määrä verrattuna kaikkiin muihin 
tallettajiin, niillä on pankin ajautuessa 
maksukyvyttömyyteen minimaalinen 
vaikutus rahoitusvakauteen. Lisäksi 
keskeisten hallintoviranomaisten on 
huomattavasti helpompi saada luottoa kuin 
kansalaisten. Muiden kuin rahoitusalan 
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periaatteessa kuuluttava talletussuojan 
piiriin niiden koosta riippumatta.

yritysten olisi periaatteessa kuuluttava 
talletussuojan piiriin niiden koosta 
riippumatta.

Or. en

Perustelu
Tarkistus liittyy muutoksiin, jotka on tehty 4 artiklan 1 kohdan j alakohtaan.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(24) Talletusten vakuusjärjestelmiin 
suoritettavissa kannatusmaksuissa olisi 
otettava huomioon järjestelmien jäseniin 
kohdistuvan riskin suuruus. Tämä antaisi 
mahdollisuuden ottaa yksittäisten 
pankkien riskiprofiilit huomioon, johtaisi 
oikeudenmukaiseen kannatusmaksujen 
laskemiseen ja kannustaisi toimimaan 
vähäriskisemmän liiketoimintamallin 
mukaisesti. Tällainen 
yhdenmukaistaminen voitaisiin toteuttaa 
asteittain kehittämällä joukko kaikille 
jäsenvaltioille pakollisia 
perusindikaattoreita ja toinen joukko 
vapaaehtoisia lisäindikaattoreita.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu
Kappale poistetaan 11 artiklaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(26) Korvausten maksuaika, joka on 
enintään kuusi viikkoa 31 päivästä 
joulukuuta 2010 alkaen, on tallettajien 
luottamuksen ylläpidon kannalta 
vahingollinen eikä vastaa tallettajien 
tarpeita. Korvausten maksuaika olisi näin 
ollen lyhennettävä yhteen viikkoon.

(26) Korvausten maksuaika, joka on 
enintään kuusi viikkoa 31 päivästä 
joulukuuta 2010 alkaen, on tallettajien 
luottamuksen ylläpidon kannalta 
vahingollinen eikä vastaa tallettajien 
tarpeita. Korvausten maksuaika olisi näin 
ollen lyhennettävä seitsemään työpäivään 
31 päivään joulukuuta 2015 mennessä.
Korvausten maksuaika olisi 31 päivään 
joulukuuta 2015 saakka lyhennettävä 
20 työpäivään.

Or. en

Perustelu
Tarkistus liittyy muutoksiin, jotka on tehty 7 artiklaan.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(32) Pankkiviranomaisen, jonka olisi 
kunnioitettava jäsenvaltioiden harjoittamaa 
talletusten vakuusjärjestelmien valvontaa, 
olisi myötävaikutettava asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen eli luottolaitosten 
toiminnan aloittamisen ja harjoittamisen 
helpottamiseen ja varmistettava samalla 
tehokas tallettajien suojaaminen. Tätä 
varten pankkiviranomaisen olisi 
vahvistettava, että tässä direktiivissä 
talletusten vakuusjärjestelmien väliselle 
lainaamiselle asetetut edellytykset 
täyttyvät, ja ilmoitettava tässä direktiivissä 
asetettuja tiukkoja rajoja noudattaen 
määrät, jotka kukin järjestelmä antaa 
lainaa, sekä alkuperäiset korot ja laina-
aika. Tässä yhteydessä pankkiviranomaisen 
olisi myös kerättävä talletusten 

(32) Pankkiviranomaisen, jonka olisi 
kunnioitettava jäsenvaltioiden harjoittamaa 
talletusten vakuusjärjestelmien valvontaa, 
olisi myötävaikutettava asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen eli luottolaitosten 
toiminnan aloittamisen ja harjoittamisen 
helpottamiseen ja varmistettava samalla 
tehokas tallettajien suojaaminen. Tätä
varten pankkiviranomaisen olisi 
vahvistettava, että tässä direktiivissä 
talletusten vakuusjärjestelmien väliselle 
lainaamiselle asetetut edellytykset 
täyttyvät, sekä alkuperäiset korot ja laina-
aika. Tässä yhteydessä pankkiviranomaisen 
olisi myös kerättävä talletusten 
vakuusjärjestelmiä koskevia tietoja 
erityisesti niillä suojattujen talletusten 
määrästä, jonka toimivaltaiset viranomaiset 
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vakuusjärjestelmiä koskevia tietoja 
erityisesti niillä suojattujen talletusten 
määrästä, jonka toimivaltaiset viranomaiset 
ovat vahvistaneet. Sen olisi tiedotettava 
muille talletusten vakuusjärjestelmille 
niiden lainanantovelvoitteesta.

ovat vahvistaneet.

Or. en

Perustelu
Tarkistus liittyy muutoksiin, jotka on tehty 10 artiklaan.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(33) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline, jolla vahvistetaan rahoituspalveluja 
koskevat yhdenmukaistetut tekniset 
standardit tasapuolisten 
toimintaedellytysten ja tallettajien riittävän 
suojan varmistamiseksi koko Euroopassa.
Tällaiset standardit olisi kehitettävä, jotta 
voidaan standardoida riskiperusteisten 
kannatusmaksujen laskeminen.

(33) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline, jolla vahvistetaan rahoituspalveluja 
koskevat yhdenmukaistetut tekniset 
standardit tasapuolisten 
toimintaedellytysten ja tallettajien riittävän 
suojan varmistamiseksi koko Euroopassa.

Or. en

Perustelu
Tarkistus liittyy muutoksiin, jotka on tehty 11 artiklaan.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 alakohta –1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

sen olemassaolo voidaan osoittaa 
ainoastaan muulla todistuksella kuin 

Poistetaan.



PA\859314FI.doc 9/25 PE460.676v01-00

FI

tiliotteella;

Or. en

Perustelu
Tarkistuksen avulla voidaan kattaa säästökirjatalletusten tai talletustodistusten kaltaiset 
perinteiset säästövälineet. Näitä talletusmuotoja käytetään vaihtoehtona säästötilille ja ne 
ovat suosittuja monien jäsenvaltioiden kuluttajien keskuudessa. Velkakirjat (joiden 
olemassaolo osoitetaan ainoastaan todistuksella) on taas jätettävä talletusten 
vakuusjärjestelmän tarjoaman suojan ulkopuolelle 4 artiklan 1 kohdan k alakohdan 
mukaisesti. 

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta 

Komission teksti Tarkistus

i) toimivaltaiset viranomaiset ovat 
määrittäneet, että heidän mukaansa 
vaikuttaa siltä, että kyseinen luottolaitos ei 
kyseisellä hetkellä taloudelliseen 
tilanteeseensa liittyvien syiden vuoksi 
pysty maksamaan talletuksia eikä se 
todennäköisesti pysty tekemään sitä 
lähitulevaisuudessakaan. Toimivaltaiset 
viranomaiset tekevät määrityksen heti, kun 
se mahdollista, ja viimeistään viisi 
työpäivää sen jälkeen, kun ne ovat 
ensimmäisen kerran todenneet, että 
luottolaitos ei ole maksanut erääntyneitä ja 
maksettavaksi langenneita talletuksia; 

i) toimivaltaiset viranomaiset ovat 
määrittäneet, että niiden senhetkisten 
tietojen mukaan kyseinen luottolaitos ei 
kyseisellä hetkellä taloudelliseen 
tilanteeseensa liittyvien syiden vuoksi 
pysty maksamaan talletuksia eikä se 
todennäköisesti pysty tekemään sitä 
lähitulevaisuudessakaan. Toimivaltaiset 
viranomaiset tekevät määrityksen heti, kun 
se on mahdollista, ja viimeistään viisi 
työpäivää sen jälkeen, kun ne ovat 
ensimmäisen kerran saaneet ilmoituksen, 
että luottolaitos ei ole maksanut 
erääntyneitä ja maksettavaksi langenneita 
talletuksia; 

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella pyritään selventämään kahta oikeudellisesti epämääräistä säännöstä, jotka 
eivät tarjoa riittävästi oikeusvarmuutta. Toimivaltaisten viranomaisten päätöstä 
finanssilaitoksen maksukyvyttömyydestä olisi tuettava niiden senhetkisiin tietoihin 
perustuvalla näytöllä, ei niiden näkemyksillä (kuten komissio ehdottaa), jotta voidaan estää 
mahdolliset tulevat kiistat perusteettomista päätöksistä.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

h) ”tavoitetasolla” 1,5:tä prosenttia niistä 
suojakelpoisista talletuksista, joiden 
suojaamisesta talletusten 
vakuusjärjestelmä vastaa;

h) ”tavoitetasolla” 1,5:tä prosenttia niistä 
suojatuista talletuksista, joista talletusten 
vakuusjärjestelmä vastaa;

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. en

Perustelu
Kuluttajien suojelemiseksi ja kustannusten – jotka siirtyvät finanssilaitoksilta kuluttajille –
rajoittamiseksi tavoitetason olisi perustuttava talletusten todelliseen määrään (suojatut 
talletukset) eikä hypoteettisiin suojakelpoisiin talletuksiin. 

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos luottolaitos ei täytä sille talletusten 
vakuusjärjestelmän jäsenenä kuuluvia 
velvoitteita, toimiluvan antaneille 
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitetaan 
tästä ja ne toteuttavat yhteistyössä 
vakuusjärjestelmän kanssa aiheelliset 
toimenpiteet, mukaan lukien 
rangaistusseuraamukset, sen takaamiseksi, 
että luottolaitos täyttää velvoitteensa.

2. Jos luottolaitos ei täytä sille talletusten 
vakuusjärjestelmän jäsenenä kuuluvia 
velvoitteita, toimiluvan antaneille 
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitetaan 
tästä heti ja ne toteuttavat yhteistyössä 
talletusten vakuusjärjestelmän kanssa 
viivyttelemättä aiheelliset toimenpiteet, 
mukaan lukien rangaistusseuraamukset, 
sen takaamiseksi, että luottolaitos täyttää 
velvoitteensa.

Or. en
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Perustelu
Kun luottolaitoksilla on rahoitusongelmia, toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava 
viipymättä, jotta ne toimivat yhteistyössä talletusten vakuusjärjestelmän kanssa nopeasti 
suojellakseen kuluttajia.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – j alakohta 

Komission teksti Tarkistus

j) viranomaisten talletukset; j) keskusviranomaisten talletukset;

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella mahdollistetaan se, että paikallisviranomaisten (kuntien) talletukset katetaan 
aina 100 000 euroon saakka, toisin kuin valtion talousarvioon suoraan kytkeytyvien 
keskusviranomaisten talletukset. Suurin osa paikallisviranomaisista (kunnista) on pieniä 
yksikköjä, joilla on pienet talousarviot ja jotka voivat olla vakavassa vaarassa pankin 
kaatuessa. 

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) talletukset, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä määritelty sosiaalinen 
tarkoitus ja jotka kytkeytyvät erityisiin 
maksuihin (kuten irtisanomisen, 
vakuutussaatavien ja hoitovirheen 
perusteella suoritettavat maksut, 
tuomioistuimen myöntämät maksut ja 
rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen tai 
väärän tuomion perusteella suoritetut 
korvaukset). Talletussuoja saa olla 
voimassa enintään 12 kuukautta tällaisen 
maksun suorittamisen jälkeen.
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Or. en

Perustelu
Vastaavasti kuin tämän kohdan a ja b alakohdassa, tarkistus mahdollistaa 100 prosentin 
suojan väliaikaisesti korotetuille talletusten saldoille yhden vuoden ajan, kun tällaiset maksut 
perustuvat esimerkiksi irtisanomiseen, vakuutussaataviin jne. Jäsenvaltiot voivat päättää, 
sallivatko ne tällaisen mahdollisuuden kansallisessa lainsäädännössään.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
rajaa sovelletaan samaan luottolaitokseen 
tehtyihin talletuksiin, riippumatta 
talletusten määrästä, valuutasta ja 
sijainnista unionissa .

1. Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
rajaa sovelletaan samaan luottolaitokseen 
tehtyihin talletuksiin, riippumatta 
talletusten määrästä, valuutasta ja 
sijainnista unionissa . Jos luottolaitos voi 
kansallisen lainsäädännön nojalla toimia 
eri toiminimillä, jäsenvaltiot voivat 
päättää, että tätä rajaa sovelletaan yhden 
luottolaitoksen kunkin toiminimimuodon 
yhteenlaskettuihin talletuksiin. 
Jäsenvaltioiden on otettava tämä päätös 
huomioon kerätessään 9 artiklan 
mukaisia luottolaitoksen 
kannatusmaksuja. 

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella suojellaan myös niitä kuluttajia, joilla on useita tilejä rahoituslaitoksissa, jotka 
käyttävät eri toiminimiä, mutta ovat samassa omistuksessa, jolloin niillä on yksi lupa. Näille 
kuluttajille korvattaisiin 100 000 euroon saakka kunkin tilin osalta, jos jäsenvaltio päättää, 
että talletusten vakuusjärjestelmän suojaa sovelletaan talletuksiin, jotka on tehty yhden 
luottolaitoksen eri toiminimille. 

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Talletusten vakuusjärjestelmistä on 
voitava korvata talletukset, joita ei kyetä 
maksamaan, 7 päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetun määrityksen tai 
jona oikeusviranomainen antaa 2 artiklan 
1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen.

1. Talletusten vakuusjärjestelmistä on 
korvattava talletukset, joita ei kyetä 
maksamaan, 20 työpäivän kuluessa siitä 
päivästä, jona toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetun määrityksen tai 
jona oikeusviranomainen antaa 2 artiklan 
1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen.

Or. en

Perustelu
Kuluttajien olisi voitava saada talletuksensa mahdollisimman pian. Komission ehdottama 
korvausaika voisi nykyisellään aiheuttaa ongelmia rahoituslaitoksille, mutta näitä kielteisiä 
vaikutuksia voidaan lieventää pidentämällä täytäntöönpanoaikaa. Nykyinen järjestelmä 
(20+10 työpäivää) olisi ensin otettava asianmukaisesti käyttöön ennen kuin korvausaikaa 
rajoitetaan seitsemään työpäivään, mutta lyhyempiä aikoja soveltavat jäsenvaltiot voivat 
säilyttää sääntönsä.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
sovellettava korvausaika on seitsemän 
työpäivää 1 päivästä tammikuuta 2016 
lähtien.

Or. en

Perustelu
Kuluttajien olisi voitava saada talletuksensa mahdollisimman pian. Komission ehdottama 
korvausaika voisi nykyisellään aiheuttaa ongelmia rahoituslaitoksille, mutta näitä kielteisiä 
vaikutuksia voidaan lieventää pidentämällä täytäntöönpanoaikaa. Nykyinen järjestelmä 
(20+10 työpäivää) olisi ensin otettava asianmukaisesti käyttöön ennen kuin korvausaikaa 
rajoitetaan seitsemään työpäivään, mutta lyhyempiä jaksoja soveltavat jäsenvaltiot voivat 
säilyttää sääntönsä.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Käytettävissä olevia rahoitusvaroja on 
oltava ainakin tavoitetasoa vastaava määrä. 
Jos rahoituskyky jää tavoitetason 
alapuolelle, kannatusmaksujen maksamista 
jatketaan siihen asti, kun tavoitetaso on 
jälleen saavutettu. Jos käytettävissä olevia 
varoja on vähemmän kuin kaksi 
kolmasosaa tavoitetason mukaisesta 
määrästä, säännöllisen kannatusmaksun on 
oltava vähintään 0,25 prosenttia 
suojakelpoisista talletuksista.

Käytettävissä olevia rahoitusvaroja on 
oltava ainakin tavoitetasoa vastaava määrä. 
Jos rahoituskyky jää tavoitetason 
alapuolelle, kannatusmaksujen maksamista 
jatketaan siihen asti, kun tavoitetaso on 
jälleen saavutettu. Jos käytettävissä olevia 
varoja on vähemmän kuin kaksi 
kolmasosaa tavoitetason mukaisesta 
määrästä, säännöllisen kannatusmaksun on 
oltava vähintään 0,25 prosenttia 
suojatuista talletuksista.

Or. en

Perustelu
Kuluttajien suojelemiseksi ja kustannusten – jotka siirtyvät finanssilaitoksilta kuluttajille –
rajoittamiseksi tavoitetason ja kannatusmaksujen olisi perustuttava talletusten todelliseen 
määrään (suojatut talletukset) eikä hypoteettisiin suojakelpoisiin talletuksiin. 

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta – 3 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) järjestelmän rahoitusvarat ovat yli 1 
prosenttia suojakelpoisista talletuksista 
tällaisen toimenpiteen jälkeen;

a) järjestelmän rahoitusvarat ovat yli 
0,75 prosenttia suojatuista talletuksista 
tällaisen toimenpiteen jälkeen;

Or. en

Perustelu
Jotta kuluttajia voidaan suojella tehokkaammin, talletusten vakuusjärjestelmän olisi voitava 
käyttää varojaan varhaiseen interventioon, jotta mahdollisen pankin kaatumisen vaikutukset 
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asiakkaisiin ja talouteen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kuluttajien suojelemiseksi ja 
kustannusten – jotka siirtyvät finanssilaitoksilta kuluttajille – rajoittamiseksi tavoitetason ja 
kannatusmaksujen olisi perustuttava talletusten todelliseen määrään (suojatut talletukset) 
eikä hypoteettisiin suojakelpoisiin talletuksiin. 

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta – 4 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Edellä a alakohdassa tarkoitettu 
prosenttimäärä voidaan tapauskohtaisesti 
vahvistaa 0,75 prosentin ja 1 prosentin
välille, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat 
antaneet siihen luvan kyseisen talletusten 
vakuusjärjestelmän esittämän perustellun 
pyynnön jälkeen.

Edellä a alakohdassa tarkoitettu 
prosenttimäärä voidaan tapauskohtaisesti 
vahvistaa 0,5 prosentin ja 0,75 prosentin 
välille, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat 
antaneet siihen luvan kyseisen talletusten 
vakuusjärjestelmän esittämän perustellun 
pyynnön jälkeen.

Or. en

Perustelu
Jotta kuluttajia voidaan suojella tehokkaammin, talletusten vakuusjärjestelmän olisi voitava 
käyttää varojaan varhaiseen interventioon, jotta mahdollisen pankin kaatumisen vaikutukset 
asiakkaisiin ja talouteen jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Järjestelmällä on oikeus lainata 
unionissa kaikilta muilta 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilta talletusten 
vakuusjärjestelmiltä, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

1. Järjestelmä voi lainata unionissa muilta 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta 
talletusten vakuusjärjestelmiltä, jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en
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Perustelu
Eri jäsenvaltioiden keskinäinen luottojärjestely saattaa mahdollisesti auttaa, mutta se voisi 
myös siirtää kriisin maasta toiseen, joten valmistelija ehdottaa tämän säännöksen siirtämistä 
velvoitteista mallijärjestelmäksi, jota voidaan käyttää tarvittaessa, ja mahdollinen 
järjestelmään osallistuminen riippuisi jäsenvaltioista (esimerkiksi asianmukaisten rajojen yli 
sovellettavien sopimusten allekirjoittaminen).

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla 

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Talletusten vakuusjärjestelmiin 
suoritettavien kannatusmaksujen 
laskeminen
1. Edellä 9 artiklassa tarkoitetut 
talletusten vakuusjärjestelmiin 
suoritettavat kannatusmaksut määritetään 
kunkin jäsenen osalta siihen kohdistuvan 
riskin suuruuden perusteella. 
Luottolaitosten on maksettava vähintään 
75 prosenttia tai enintään 200 prosenttia 
siitä määrästä, joka keskimääräistä riskiä 
edustavan pankin olisi maksettava. 
Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 artiklan 
3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen 
järjestelmien jäsenet suorittavat 
talletusten vakuusjärjestelmiin pienempiä 
kannatusmaksuja, joiden on kuitenkin 
oltava vähintään 37,5 prosenttia siitä 
määrästä, joka keskimääräistä riskiä 
edustavan pankin olisi maksettava.
2. Jäseneen kohdistuvan riskin suuruus 
määritetään ja kannatusmaksut lasketaan 
liitteessä I ja II esitettyjen osatekijöiden 
perusteella.
3. Edellä 2 kohtaa ei sovelleta 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuihin talletusten 
vakuusjärjestelmiin.
4. Komissiolle siirretään toimivaltaa 
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liitteessä II olevan A osan mukaisten 
määritelmien ja menetelmien 
osatekijöiden yksilöimiseksi. Nämä 
sääntelystandardien luonnokset 
hyväksytään [EPV-asetuksen] 7 – 7 d 
artiklan mukaisesti. Euroopan 
pankkiviranomainen voi laatia 
sääntelystandardien luonnoksia, jotka 
annetaan komissiolle.
5. Euroopan pankkiviranomainen antaa 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 
ohjeet liitteessä II olevan B osan 
soveltamisesta [EPV-asetuksen 8 artiklan] 
nojalla.

Or. en

Perustelu
Kannatusmaksujen määrittämistä riskin suuruuden perusteella koskeva järjestelmä olisi 
jätettävä jäsenvaltioille, koska kansalliset säännökset voidaan räätälöidä paremmin 
kuluttajien tarpeisiin (esimerkiksi erityisten rahoituslaitosten, kuten hypoteekkipankkien 
laajalle ulottuvat talletukset). 

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luottolaitokset tarjoavat nykyisille ja 
mahdollisille tallettajille tietoja, joita nämä 
tarvitsevat sen talletusten 
vakuusjärjestelmän, johon laitos ja sen 
sivukonttorit kuuluvat unionissa 
yksilöimiseksi. Jos talletusta ei taata 
talletusten vakuusjärjestelmällä 4 artiklan 
mukaisesti, luottolaitoksen on ilmoitettava 
tästä tallettajalle.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luottolaitokset tarjoavat nykyisille ja 
mahdollisille tallettajille riittävästi tietoja, 
joita nämä tarvitsevat sen talletusten 
vakuusjärjestelmän, johon laitos ja sen 
sivukonttorit kuuluvat unionissa 
yksilöimiseksi. Jos talletusta ei taata 
talletusten vakuusjärjestelmällä 4 artiklan 
mukaisesti, luottolaitoksen on ilmoitettava 
tästä tallettajalle, ja tällöin tallettajalle on 
tarjottava mahdollisuutta nostaa 
talletuksensa ilman, että häneltä peritään 
siitä maksua, ja kaikki talletuksiin liittyvät 
korot ja edut säilyttäen.
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Or. en

Perustelu
Tallettajille olisi ensinnäkin annettava tällaisessa tapauksessa riittävät tiedot, ja hänellä olisi 
oltava mahdollisuus nostaa talletuksensa ilman, että siitä peritään maksu, ja kaikki 
talletuksiin liittyvät korot ja edut säilyttäen. 

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Nykyisille tallettajille annettavat tiedot 
on esitettävä näiden tallettajien tiliotteissa. 
Tiedoissa on oltava vahvistus siitä, että 
talletukset ovat 2 artiklan 1 kohdan ja 
4 artiklan mukaisesti suojakelpoisia. 
Lisäksi niissä on viitattava liitteessä III 
olevaan tiedotteeseen ja ilmoitettava, mistä 
sen voi saada. Tiedoissa voidaan myös 
ilmoittaa asianomaisen tallettajien 
vakuusjärjestelmän verkkosivusto.

3. Nykyisille tallettajille annettavat tiedot 
on esitettävä näiden tallettajien tiliotteissa. 
Tiedoissa on oltava vahvistus siitä, että 
talletukset ovat 2 artiklan 1 kohdan ja 
4 artiklan mukaisesti suojakelpoisia. 
Lisäksi niissä on viitattava liitteessä III 
olevaan tiedotteeseen, joka on liitettävä 
yhteen hänen tiliotteistaan. Tiedoissa on 
myös ilmoitettava asianomaisen tallettajien 
vakuusjärjestelmän verkkosivusto.

Or. en

Perustelu
On erittäin tärkeää, että varsinaiset tallettajat saavat riittävästi tietoja talletusten 
vakuusjärjestelmän suojasta, ja rahoituslaitokselle ei varmaankaan ole hankalaa liittää 
liitteessä III tarkoitettua tiedotetta yhteen tallettajan tiliotteista.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
oltava saatavilla sen jäsenvaltion yhdellä 
tai useammalla virallisella kielellä, jossa 
sivukonttori sijaitsee, kansallisessa 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
oltava saatavilla sen jäsenvaltion yhdellä 
tai useammalla virallisella kielellä, jossa 
sivukonttori sijaitsee, kansallisessa 
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lainsäädännössä esitetyllä tavalla. lainsäädännössä esitetyllä tavalla, ja muilla 
kielillä, jos tallettaja niin pyytää ja 
sivukonttori pystyy täyttämään pyynnön.

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella pyritään joustavampaan ratkaisuun (jonka kumpikin osapuoli hyväksyy), että 
tarvittavat tiedot annetaan myös muilla kielillä. Valmistelija uskoo, että tällainen vaihtoehto 
on tervetullut raja-alueilla ja ulkomaille asettautuneiden mielestä ja se lisää rajatylittävää 
kilpailua sisämarkkinoilla.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Jos luottolaitokset sulautuvat, 
sulautumisesta on ilmoitettava niiden 
tallettajille vähintään yksi kuukausi ennen 
kuin siitä tulee lainvoimainen. Tallettajille 
on ilmoitettava, että sulautumisen tullessa 
voimaan kaikki talletukset, joita kyseisillä 
tallettajilla on kussakin sulautuvassa 
pankissa, kerätään sulautumisen jälkeen 
yhteen, jotta voidaan määrittää niiden suoja 
talletusten vakuusjärjestelmässä.

6. Jos luottolaitokset sulautuvat, 
sulautumisesta on ilmoitettava niiden 
tallettajille vähintään yksi kuukausi ennen 
kuin siitä tulee lainvoimainen. Tallettajille 
on ilmoitettava, että sulautumisen tullessa 
voimaan kaikki talletukset, joita kyseisillä 
tallettajilla on kussakin sulautuvassa 
pankissa, kerätään sulautumisen jälkeen 
yhteen, jotta voidaan määrittää niiden suoja 
talletusten vakuusjärjestelmässä.
Tallettajille on tarjottava mahdollisuutta 
nostaa 7 artiklassa tarkoitetun suojan 
ylittävä talletusosuus ilman, että häneltä 
peritään siitä maksua, ja kaikki 
talletuksiin liittyvät korot ja edut 
säilyttäen.

Or. en

Perustelu
Tallettajille on tiedotettava asianmukaisesti, mutta heidän olisi myös voitava siirtää 
seuraamuksitta talletusten takaamaton osa toiseen luottolaitokseen, sillä tallettajien ei pitäisi 
joutua "kärsimään" alentuneesta suojasta luottolaitoksen sulautumisen seurauksena. 



PE460.676v01-00 20/25 PA\859314FI.doc

FI

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa [Euroopan 
pankkiviranomaisen] avustuksella 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 
kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä.
Kertomuksessa olisi erityisesti selvitettävä, 
voidaanko tavoitetaso määrittää 
suojattujen talletusten perusteella 
heikentämättä samalla tallettajien suojaa.

5. Komissio antaa [Euroopan 
pankkiviranomaisen] avustuksella 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 
kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä.

Or. en

Perustelu
Tarkistus liittyy muutokseen, joka on tehty 2 artiklan 1 kohdan h alakohtaan.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Liite I 

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan liite I.

Or. en

Perustelu
Tarkistus liittyy muutokseen, joka on tehty 11 artiklaan.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Liite II 
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Komission teksti Tarkistus

Poistetaan liite II.

Or. en

Perustelu
Tarkistus liittyy muutokseen, joka on tehty 11 artiklaan.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos luottolaitos ei ole maksanut 
erääntyneitä talletuksia syistä, jotka 
liittyvät suoraan sen taloudelliseen 
tilanteeseen, tallettajille maksetaan 
korvaukset talletusten 
vakuusjärjestelmästä. [Tallettavan 
luottolaitoksen nimi]:n [tuotteen nimi] 
kuuluu yleisesti asianomaisen talletusten 
vakuusjärjestelmän antaman talletussuojan 
piiriin.

Jos luottolaitoksenne ei ole maksanut 
erääntyneitä talletuksianne syistä, jotka 
liittyvät suoraan sen taloudelliseen 
tilanteeseen, sinulle tallettajana maksetaan 
korvaukset talletusten 
vakuusjärjestelmästä. [Tallettavan 
luottolaitoksen nimi]:n [tuotteen nimi] 
kuuluu asianomaisen talletusten 
vakuusjärjestelmän antaman talletussuojan 
piiriin talletusten vakuusjärjestelmistä 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/.../EU 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella pyritään lisäämään kielen hahmotettavuutta kuluttajien kannalta ja 
yksinkertaistetaan liitteessä III (tallettajalle annettavan tiedotteen malli) käytettyä 
terminologiaa. 

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

Korvaus on enintään 100 000 euroa 
pankkia kohden. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaikki samassa pankissa olevat talletukset
kerätään yhteen, jotta voidaan määrittää 
talletussuojan kattavuus. Jos tallettajalla on 
esimerkiksi 90 000 euroa säästötilillään ja 
20 000 käyttötilillään, hänelle maksetaan 
takaisin vain 100 000 euroa.

Korvaus on enintään 100 000 euroa 
pankkia kohden. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaikki samassa pankissa olevat talletuksesi
kerätään yhteen, jotta voidaan määrittää 
talletussuojan kattavuus. Esimerkiksi: Jos 
tallettajalla on 90 000 euroa säästötilillään 
ja 20 000 käyttötilillään, hänelle maksetaan 
takaisin vain 100 000 euroa.

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella pyritään lisäämään kielen hahmotettavuutta kuluttajien kannalta ja 
yksinkertaistetaan liitteessä III (tallettajalle annettavan tiedotteen malli) käytettyä 
terminologiaa. 

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

[Vain tapauskohtaisesti:] Näin menetellään 
myös silloin, kun pankki käyttää eri 
toiminimiä. [Tallettavan pankin nimi] 
käyttää toiminnassaan myös seuraavia 
toiminimiä: [saman luottolaitoksen kaikki 
muut toiminimet]. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaikilla talletuksilla, jotka on tehty yhteen 
tai useampaan näistä toiminimistä, on 
yhteinen talletussuoja, joka on enintään 
100 000 euroa.

[Vain tapauskohtaisesti silloin, kun 
jäsenvaltio ei ole päättänyt soveltaa 
6 artiklan 1 kohdan säännöksiä]: Näin 
menetellään myös silloin, kun pankki 
käyttää eri toiminimiä. [Tallettavan pankin 
nimi] käyttää toiminnassaan myös 
seuraavia toiminimiä: [saman 
luottolaitoksen kaikki muut toiminimet]. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla 
talletuksilla, jotka on tehty yhteen tai 
useampaan näistä toiminimistä, on 
yhteinen talletussuoja, joka on enintään 
100 000 euroa.

Or. en

Perustelu
Tarkistuksessa sovelletaan 6 artiklan 1 kohtaan tehtyä muutosta.
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Talletusten vakuusjärjestelmillä suojataan 
yleensä kaikki yksityisasiakkaiden ja
yritysten tekemät talletukset. Tiettyjä 
talletuksia koskevat poikkeukset 
ilmoitetaan asianomaisen talletusten 
vakuusjärjestelmän verkkosivuilla. Lisäksi 
tallettajan oma pankki ilmoittaa 
pyynnöstä, kuuluvatko tietyt 
talletustuotteet talletussuojan piiriin. Jos 
talletukset ovat suojattuja, pankin on 
vahvistettava tämä tiliotteissa.

Talletusten vakuusjärjestelmillä suojataan 
yleensä tallettajia (yksityisasiakkaita tai 
yrityksiä). Tiettyjä talletuksia koskevat 
poikkeukset ilmoitetaan asianomaisen 
talletusten vakuusjärjestelmän 
verkkosivuilla [asianomaisen talletusten 
vakuusjärjestelmän verkkosivusto]. 
Lisäksi tallettajan oman pankin on
pyynnöstä ilmoitettava, kuuluvatko tietyt 
talletustuotteet talletussuojan piiriin. Jos 
talletukset ovat suojattuja, pankin on 
mainittava tämä tiliotteissasi.

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella pyritään lisäämään kielen hahmotettavuutta kuluttajien kannalta ja 
yksinkertaistetaan liitteessä III (tallettajalle annettavan tiedotteen malli) käytettyä 
terminologiaa. 

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Talletusten vakuusjärjestelmä, joka vastaa 
talletussuojasta, on [nimi ja osoite, puhelin, 
sähköposti ja verkkosivusto]. Se korvaa 
talletukset (100 000 euroon saakka) kuuden 
viikon kuluessa ja 31. joulukuuta 2013 
alkaen yhden viikon kuluessa.

Talletusten vakuusjärjestelmä, joka vastaa 
talletussuojasta, on [nimi ja osoite, puhelin, 
sähköposti ja verkkosivusto]. Se korvaa 
talletukset (100 000 euroon saakka) kuuden 
viikon kuluessa ja 31. joulukuuta 2013 
alkaen 20 työpäivän kuluessa ja 
1. tammikuuta 2016 alkaen seitsemän 
työpäivän kuluessa.
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Or. en

Perustelu
Tarkistuksella pyritään lisäämään kielen hahmotettavuutta kuluttajien kannalta ja 
yksinkertaistetaan liitteessä III (tallettajalle annettavan tiedotteen malli) käytettyä 
terminologiaa. 

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 8 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Tallettajan, jolle ei ole maksettu 
korvauksia näiden määräaikojen kuluessa, 
on otettava yhteyttä talletusten 
vakuusjärjestelmään, koska 
korvausvaatimusten esittämisen määräaika 
saattaa päättyä tietyn ajan kuluttua. 
Lisätietoja on saatavissa seuraavilta 
sivuilta: [asianomaisen talletusten 
vakuusjärjestelmän verkkosivusto].

Tallettajan, jolle ei ole maksettu 
korvauksia näiden määräaikojen kuluessa, 
on otettava yhteyttä talletusten 
vakuusjärjestelmään, koska 
korvausvaatimusten esittämisen määräaika 
päättyy [jäsenvaltiossa sovellettava 
määräaika ja täsmällinen viittaus 
kansalliseen säädökseen ja artiklaan, joka 
kattaa nämä säännökset]. Lisätietoja on 
saatavissa seuraavilta sivuilta: 
[asianomaisen talletusten 
vakuusjärjestelmän verkkosivusto].

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella pyritään lisäämään kielen hahmotettavuutta kuluttajien kannalta ja 
yksinkertaistetaan liitteessä III (tallettajalle annettavan tiedotteen malli) käytettyä 
terminologiaa. Korvausvaatimusten esittämiseen sovellettavat määräajat vaihtelevat 
jäsenvaltioittain, ja on käytännöllisempää, että luottolaitokset antavat nämä tiedot 
asiakkailleen sen sijaan, että yksittäisten kuluttajien olisi ne etsittävä.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 9 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

[Vain tapauskohtaisesti:] Talletuksesi 
taataan laitosten suojajärjestelmällä, [joka 
on tunnustettu / jota ei ole tunnustettu] 
talletusten vakuusjärjestelmäksi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikki pankit, jotka 
kuuluvat tähän järjestelmään, tukevat 
toisiaan estääkseen pankin ajautumisen 
maksukyvyttömyyteen. Jos pankki 
kuitenkin tulee maksukyvyttömäksi, 
talletuksesi korvataan 100 000 euroon 
saakka.

[Vain tapauskohtaisesti:] Talletuksesi 
taataan laitosten suojajärjestelmällä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikki pankit, jotka 
kuuluvat tähän järjestelmään, tukevat 
toisiaan estääkseen pankin ajautumisen 
maksukyvyttömyyteen. Jos pankki 
kuitenkin tulee maksukyvyttömäksi, 
talletuksesi korvataan 100 000 euroon 
saakka.

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan liitteessä III (tallettajalle annettavan tiedotteen 
malli) käytettyä terminologiaa. 


