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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja principā atbalsta Direktīvas 94/19/EK par noguldījumu garantiju 
sistēmām (NGS) pārskatīšanu, jo spēkā esošajai sistēmai ir jārod saskaņotāks risinājums. 
Nesenā finanšu krīze pierādīja, ka finanšu tirgu nestabilitāte ir jārisina ar noturīgākas sistēmas 
palīdzību. Pašlaik ES ir apmēram 40 NGS, kuras aptver dažādas noguldītāju grupas, 
nodrošina noguldījumu segumu atšķirīgā līmenī, un paredz finanšu iestādēm dažādus 
pienākumus. Šāda fragmentēta NGS sistēma mazina iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības un 
nenodrošina stabilu pamatu nākamo krīžu apkarošanai. Turklāt pašreizējās sistēmas daudzās 
valstīs nesaņem pietiekamu finansējumu.

Lai uzlabotu Komisijas dokumenta teksta skaidrību un sniegtu dažas kritiskas piezīmes par šo 
priekšlikumu, atzinuma sagatavotāja ierosina šādus būtiskus grozījumus.

– Paplašināt direktīvas darbības jomu, iekļaujot tradicionālos noguldījumu instrumentus, 
piemēram, krājgrāmatiņas vai depozītu sertifikātus. Lai arī šiem depozītiem nav tiešas 
saistības ar bankas kontu, tos izmanto kā noguldījumu kontu aizvietotājus.

– Precizēt pārāk izplūdušos noteikumus, kas ne patērētājiem, ne finanšu iestādēm nesniedz 
juridisko noteiktību.

– Ieviest noteikumus ātrākām lēmumpieņemšanas procedūrām, piemēram, kredītiestāžu 
finansiālu grūtību gadījumā nekavējoties par to jāinformē kompetentās iestādes un tām 
savukārt kopā ar noguldījumu garantiju sistēmu ir ātri jārīkojas, lai aizsargātu patērētājus.

– Nodrošināt, ka arī vietējo varas iestāžu (pašvaldību) noguldījumus sedz ar NGS. Lielākā 
daļa vietējo varas iestāžu ir mazas struktūras ar nelielu budžetu, kuram nav tiešas saiknes ar 
centrālo valsts budžetu, un ierobežotām spējām novērtēt kredītiestādes uzticamību.

– Sniegt iespēju paplašināt segumu pagaidu lieliem noguldījuma atlikumiem, kas atbilst valsts 
tiesību aktos definētiem sociāliem apsvērumiem (piemēram, atlaišana no darba, 
apdrošināšanas atlīdzības prasības u.c.).

– Pagarināt izmaksas periodu no 7 dienām uz 7 darba dienām un padarīt izmaksas procesu 
obligātu, nevis kā izvēles iespēju. Tomēr īstenošanas diena tiek pārcelta uz 2016. gadu, lai 
varētu pielāgot datorsistēmas. Patērētājiem, iespējams, būs jāatver jauns konts, kas var būt 
grūti izdarāms 7 dienu laikā. Vispirms pienācīgi praksē būtu jāievieš pašreizējais noteikums 
par noguldījumu izmaksu 20+10 darba dienās, un tikai tad šo laika posmu var vairāk 
samazināt, tomēr atzinuma sagatavotāja ierosina ļaut dalībvalstīm saglabāt pašu noteikto 
noguldījumu izmaksas termiņu, ja tas ir īsāks nekā priekšlikumā.

– Daudzās dalībvalstīs banku iestāde var darboties ar vairākiem komercnosaukumiem, 
izmantojot vienu regulatora atļauju. Šādā gadījumā patērētājam, kam ir vairāki konti dažādu 
komercnosaukumu iestādēs, kurām ir viena atļauja, saņems kompensāciju tikai līdz EUR 100 
000 apmērā. Atzinuma sagatavotāja ierosina ļaut dalībvalstīm pieņemt lēmumu par to, vai
NGS segumu piemēros katrā atsevišķa komercnosaukuma struktūrā veiktajam noguldījumam, 
pat ja visas šīs struktūras atrodas vienā kredītiestādē.
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– Atbalstīt pāreju uz NGS iepriekšēju finansēšanu un samazināt saskaņošanas izmaksas. Pēc 
atbilstīgajiem noguldījumiem aprēķināts mērķapjoms finanšu iestādēm uzliek pārāk lielu 
slogu un nenodrošina saistību starp noguldījumu faktisko apjomu un iestāžu iemaksām. 
Atzinuma sagatavotāja tā vietā izvēlējās izmantot segto noguldījumu jēdzienu, kas atspoguļo 
noguldījumu faktisko apjomu un tādējādi labāk atbilst patērētāju aizsardzības vajadzībām.

– Atzinumu sagatavotāja ir arī pārliecināta, ka NGS ir jābūt spējīgām izmantot savus 
līdzekļus, lai veiktu agrīnu intervenci ar mērķi mazināt bankas iespējamās maksātnespējas 
ietekmi uz patērētājiem.

– Līdzekļu savstarpēja aizņemšanās starp dažādu dalībvalstu sistēmām varētu vai nu palīdzēt, 
vai arī pārnest krīzi no vienas valsts uz otru. Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina šo 
noteikumu no pienākuma padarīt par iespēju, ko var izmantot pēc vajadzības, un noteikt, ka 
dalībvalsts var izvēlēties piedalīties vai nepiedalīties šādā sistēmā (piemēram, parakstot 
atbilstīgus pārrobežu nolīgumus).

– Svītrot 11. pantu un I un II pielikumu par veicamo uz risku balstīto iemaksu noteikšanu, jo 
saskaņā ar subsidiaritātes principu tas ir jāatstāj dalībvalstu ziņā. Ar ierosināto sistēmu 
nevarētu sasniegt izvirzīto mērķi (proti, vienādas iemaksas dažādu valstu bankām ar vienādu 
riska profilu), jo ES dalībvalstu finanšu tirgos ir dažādi apstākļi un specifiski patērētājiem 
pieejami produkti (proti, noguldījumi hipotekārā kredīta iestādēs).

– Stiprināt noteikumus par informēšanu un sniegt patērētājiem iespēju (piemēram, uzņēmumu 
apvienošanās gadījumā), nemaksājot soda naudu, pārnest negarantētos noguldījumus uz citu 
kredītiestādi. Esošajiem noguldītājiem arī nodrošinās informācijas lapu (saskaņā ar 
III pielikumu), kas tiks pievienota kādam no bankas konta izrakstiem.

– Sniegt iespēju pēc abu pušu vienošanās izvēlēties valodu, kādā sniegt informāciju, lai 
nodrošinātu elastīgu risinājumu pārrobežu apgabalu iedzīvotājiem un ekspatriantiem un 
kopumā uzlabotu pārrobežu konkurenci iekšējā tirgū.

– Vienkāršot III pielikumā izmantoto terminoloģiju, lai informācija tiek sniegta patērētājiem 
saprotamā valodā.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ar mērķi ierobežot noguldījumu (17) Ar mērķi ierobežot noguldījumu 
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aizsardzību līdz tādam apmēram, kas 
vajadzīgs, lai nodrošinātu juridisko 
skaidrību un pārredzamību noguldītājiem 
un nepieļautu ieguldījumu risku pārnešanu 
uz noguldījumu garantiju sistēmām, ir 
jāizslēdz no seguma jomas konkrētus ar 
ieguldījumiem saistītus finanšu produktus, 
jo īpaši tos, kas nav atmaksājami pēc 
nominālvērtības, un tos, kuru esamību var 
pierādīt tikai ar sertifikātu.

aizsardzību līdz tādam apmēram, kas 
vajadzīgs, lai nodrošinātu juridisko 
skaidrību un pārredzamību noguldītājiem 
un nepieļautu ieguldījumu risku pārnešanu 
uz noguldījumu garantiju sistēmām, ir 
jāizslēdz no seguma jomas konkrētus ar 
ieguldījumiem saistītus finanšu produktus, 
jo īpaši tos, kas nav atmaksājami pēc 
nominālvērtības.

Or. en

Pamatojums

Šo apsvērumu groza saskaņā ar 2. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 2. daļas 1. ievilkuma 
grozījumu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Daži noguldītāji nedrīkst būt tiesīgi 
saņemt noguldījumu aizsardzību, jo īpaši 
valsts iestādes vai citas finanšu iestādes. To 
ierobežotais skaits salīdzinājumā ar visiem 
pārējiem noguldītājiem līdz minimumam 
samazina ietekmi uz finanšu stabilitāti 
bankas bankrota gadījumā. Turklāt 
salīdzinājumā ar iedzīvotājiem iestādēm ir 
daudz vieglāk piekļūt kredītam. Ar 
finansēm nesaistītiem uzņēmumiem 
principā jābūt segtiem neatkarīgi no to 
lieluma.

(18) Daži noguldītāji nedrīkst būt tiesīgi 
saņemt noguldījumu aizsardzību, jo īpaši 
centrālās valsts iestādes vai citas finanšu 
iestādes. To ierobežotais skaits 
salīdzinājumā ar visiem pārējiem 
noguldītājiem līdz minimumam samazina 
ietekmi uz finanšu stabilitāti bankas 
bankrota gadījumā. Turklāt salīdzinājumā 
ar iedzīvotājiem centrālajām iestādēm ir 
daudz vieglāk piekļūt kredītam. Ar 
finansēm nesaistītiem uzņēmumiem 
principā jābūt segtiem neatkarīgi no to 
lieluma.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums atsaucas uz veiktajām izmaiņām 4. panta 1. punkta j) apakšpunktā.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Iemaksās, ko veic noguldījumu 
garantiju sistēmās, jāņem vērā tas, cik 
lielam riskam ir pakļauti tās dalībnieki. 
Tas ļautu atspoguļot atsevišķu banku 
riska profilu un līdz ar to taisnīgi 
aprēķināt iemaksas, kā arī radītu stimulu 
darboties atbilstoši mazāk riskantam 
uzņēmējdarbības modelim. Izstrādājot 
pamatrādītāju kopumu, kas ir obligāts 
visām dalībvalstīm, un neobligātu 
papildrādītāju kopumu, tiktu nodrošināta 
pakāpeniska saskaņošana

svītrots

Or. en

Pamatojums
Grozījumu svītro saskaņā ar 11. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Izmaksas periods — maksimāli sešas 
nedēļas no 2010. gada 31. decembra —  ir 
pretrunā nepieciešamībai saglabāt 
noguldītāju uzticību un neatbilst viņu 
vajadzībām. Tāpēc izmaksas termiņš būtu 
jāsamazina līdz vienai nedēļai.

(26) Izmaksas periods — maksimāli sešas 
nedēļas no 2010. gada 31. decembra — ir 
pretrunā nepieciešamībai saglabāt 
noguldītāju uzticību un neatbilst viņu 
vajadzībām. Tāpēc no 2015. gada 
31. decembra izmaksas termiņš būtu 
jāsamazina līdz septiņām darba dienām.
Laika posmā līdz 2015. gada 
31. decembrim izmaksas termiņš ir 
jāsamazina līdz divdesmit darba dienām.

Or. en
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Pamatojums
Šis grozījums atsaucas uz veiktajām izmaiņām 7. pantā.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ievērojot noguldījumu garantiju 
sistēmu uzraudzību, ko veic dalībvalstis, 
Eiropas Banku iestādei ir jāveicina tas, lai 
tiktu sasniegts mērķis atvieglot 
kredītiestāžu darbības uzsākšanu un 
veikšanu, vienlaikus nodrošinot 
noguldītāju efektīvu aizsardzību. Šajā 
nolūkā iestādei ir jāapstiprina, ka 
nosacījumi par aizņemšanos starp 
noguldījumu garantiju sistēmām, kas 
noteikti šajā direktīvā, ir ievēroti, un, 
ņemot vērā šajā direktīvā stingri noteiktās 
robežas, jānorāda summas, ko aizdod 
katra sistēma, sākotnējā procentu likme, kā 
arī aizdevuma ilgums. Attiecībā uz šo 
Eiropas Banku iestādei ir jāievāc 
informācija par noguldījumu garantiju 
sistēmām, jo īpaši par to segto noguldījumu 
apmēru, ko apstiprinājušas kompetentās 
iestādes. Tai jāinformē citas noguldījumu 
garantiju sistēmas par to pienākumu 
aizdot.

(32) Ievērojot noguldījumu garantiju 
sistēmu uzraudzību, ko veic dalībvalstis, 
Eiropas Banku iestādei ir jāveicina tas, lai 
tiktu sasniegts mērķis atvieglot 
kredītiestāžu darbības uzsākšanu un 
veikšanu, vienlaikus nodrošinot 
noguldītāju efektīvu aizsardzību. Šajā 
nolūkā iestādei ir jāapstiprina, ka ir ievēroti 
šajā direktīvā noteiktie nosacījumi par 
aizņemšanos starp noguldījumu garantiju 
sistēmām — sākotnējā procentu likme, kā 
arī aizdevuma ilgums. Attiecībā uz šo 
Eiropas Banku iestādei ir jāievāc 
informācija par noguldījumu garantiju 
sistēmām, jo īpaši par to segto noguldījumu 
apmēru, ko apstiprinājušas kompetentās 
iestādes.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums ir saistīts ar veiktajām izmaiņām 10. pantā.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Ir jāievieš efektīvs instruments 
saskaņotu tehnisko standartu pieņemšanai 
finanšu pakalpojumu nozarē, lai 
nodrošinātu vienādus noteikumus un 
atbilstīgu aizsardzību noguldītājiem visā 
Eiropā. Šādi standarti ir jāizstrādā, lai 
standartizētu uz risku balstīto iemaksu 
aprēķinu.

(33) „Ir jāievieš efektīvs instruments 
saskaņotu tehnisko standartu pieņemšanai 
finanšu pakalpojumu nozarē, lai 
nodrošinātu vienādus noteikumus un 
atbilstīgu aizsardzību noguldītājiem visā 
Eiropā.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums atsaucas uz veiktajām izmaiņām 11. pantā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 3. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tā pastāvēšanu var pierādīt tikai ar
sertifikātu, kas nav konta izraksts;

svītrots

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums sniedz iespēju direktīvas darbības jomā iekļaut tradicionālos noguldījumu 
instrumentus, piemēram, krājgrāmatiņas vai depozītu sertifikātus. Šos depozītus izmanto kā 
noguldījumu kontu aizvietotājus, un tie ir populāri patērētāju vidū daudzās dalībvalstīs. 
Tomēr saskaņā ar 4. panta 1. punkta k) apakšpunktu parāda vērtspapīriem (kuru esamību arī 
pierāda tikai ar sertifikātiem) ir jāpaliek ārpus noguldījumu garantiju sistēmu sniegtās 
aizsardzības.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) vai nu atbilstīgās kompetentās iestādes ir 
konstatējušas, ka — pēc to ieskatiem —
attiecīgā kredītiestāde ar tās finansiāliem 
apstākļiem tieši saistītu iemeslu dēļ 
pagaidām nespēj atmaksāt noguldījumu un 
ka pašlaik tai nav izredžu to izdarīt. 
Kompetentās iestādes to konstatē pēc 
iespējas ātrāk un noteikti ne vēlāk kā 
piecas darbdienas pēc tam, kad pirmo reizi 
pārliecinājušās par to, ka kredītiestāde nav 
izmaksājusi noguldījumus, kas ir 
izmaksājami;

i) vai nu atbilstīgās kompetentās iestādes ir 
konstatējušas, ka saskaņā ar tām pieejamo 
informāciju attiecīgā kredītiestāde ar tās 
finansiāliem apstākļiem tieši saistītu 
iemeslu dēļ pagaidām nespēj atmaksāt 
noguldījumu un ka pašlaik tai nav izredžu 
to izdarīt. Kompetentās iestādes to konstatē 
pēc iespējas ātrāk un noteikti ne vēlāk kā 
piecas darba dienas pēc tam, kad tās pirmo 
reizi informētas par to, ka kredītiestāde 
nav izmaksājusi noguldījumus, kas ir 
izmaksājami;

Or. en

Pamatojums
Ar šo grozījumu paredz precizēt no juridiskā viedokļa pārāk izplūdušus noteikumus, kas 
nesniegtu pietiekamu juridisko noteiktību. Lai nepieļautu iespējamas domstarpības par 
nepamatotiem lēmumiem, atbilstīgo kompetento iestāžu lēmumam par finanšu iestādes 
maksātnespēju ir jābalstās uz pieejamo informāciju, nevis kompetento iestāžu viedokli (kā 
ierosinājusi Komisija).

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) „mērķapjoms” ir 1,5 % no atbilstīgajiem
noguldījumiem, par kuru segumu ir 
atbildīga noguldījumu garantiju sistēma;

h) „mērķapjoms” ir 1,5 % no segtajiem
noguldījumiem, par kuriem ir atbildīga 
noguldījumu garantiju sistēma;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums
Attiecībā uz patērētāju aizsardzību un to izmaksu ierobežošanu, kuras pāries no finanšu 
iestādes uz patērētājiem, mērķapjoms ir jāaprēķina, pamatojoties uz faktisko noguldījumu 
apjomu (segtajiem noguldījumiem), nevis hipotētiski atbilstīgajiem noguldījumiem.
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kredītiestāde nepilda pienākumus, 
kādi tai ir kā noguldījumu garantiju 
sistēmas dalībniecei, par to paziņo 
kompetentajām iestādēm, kas izdeva 
attiecīgās kredītiestādes licenci, un 
sadarbībā ar garantiju sistēmu tās veic 
visus atbilstīgos pasākumus, tostarp 
piemēro sankcijas, lai nodrošinātu to, ka 
kredītiestāde pilda savus pienākumus.

2. Ja kredītiestāde nepilda pienākumus, 
kādi tai ir kā noguldījumu garantiju 
sistēmas dalībniecei, par to nekavējoties 
paziņo kompetentajām iestādēm, kas 
izdeva attiecīgās kredītiestādes licenci, un 
sadarbībā ar noguldījumu garantiju 
sistēmu tās uzreiz veic visus atbilstīgos 
pasākumus, tostarp piemēro sankcijas, lai 
nodrošinātu to, ka kredītiestāde pilda savus 
pienākumus.

Or. en

Pamatojums
Kredītiestāžu finansiālu grūtību gadījumā ir svarīgi nekavējoties par to informēt kompetentās 
iestādes un tām savukārt sadarbībā ar noguldījumu garantiju sistēmu ir ātri jārīkojas, lai 
aizsargātu patērētājus.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) iestāžu noguldījumus; j) centrālo iestāžu noguldījumus;

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums paredz iespēju, ka vietējo varas iestāžu (pašvaldību) noguldījumus segs līdz 
EUR 100 000 apjomā, jo tie atšķirībā no centrālo varas iestāžu noguldījumiem nav tieši 
saistīti ar centrālo valsts budžetu. Lielākā daļa vietējo varas iestāžu ir mazas struktūras ar 
nelielu budžetu, kuras var nopietni apdraudēt bankas bankrots.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) noguldījumi, kas atbilst valsts tiesību 
aktos definētiem sociāliem apsvērumiem 
un ir saistīti ar konkrētiem maksājumiem, 
piemēram, par atlaišanu no darba,
apdrošināšanas atlīdzības prasībām, ārstu 
nolaidību, tiesu piespriestiem 
maksājumiem, kā arī kompensācijām par 
miesas bojājumu nodarīšanu vai 
noziedzīgu nodarījumu. Segums nav 
ilgāks par 12 mēnešiem pēc šāda 
gadījuma.

Or. en

Pamatojums
Līdzīgi kā šā punkta a) un b) apakšpunktā grozījums sniedz iespēju vienu gadu nodrošināt 
100 % segumu pagaidu lieliem noguldījuma atlikumiem, kas ir saistīti ar konkrētiem 
maksājumiem, piemēram, par atlaišanu no darba, apdrošināšanas atlīdzības prasībām u.c. 
Par šādas iespējas iekļaušanu valsts tiesību aktos ir jālemj pašām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas 5. panta 1. punktā minētais 
ierobežojums attiecas uz to noguldījumu 
kopapjomu, kas noguldīti vienā 
kredītiestādē, neatkarīgi no noguldījumu 
skaita, valūtas un atrašanās vietas 
Savienībā.

1. Šīs direktīvas 5. panta 1. punktā minētais 
ierobežojums attiecas uz to noguldījumu 
kopapjomu, kas noguldīti vienā 
kredītiestādē, neatkarīgi no noguldījumu 
skaita, valūtas un atrašanās vietas 
Savienībā. Ja valsts tiesību akti 
kredītiestādēm ļauj darboties ar dažādiem 
komercnosaukumiem, dalībvalstis var 
nolemt, ka ierobežojums attiecas uz to 
noguldījumu kopapjomu, kas noguldīti 
katrā atsevišķa komercnosaukuma 
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struktūrā, kura atrodas attiecīgās 
kredītiestādes pārziņā. Dalībvalsts 
atbilstīgi šim lēmumam attiecīgi palielina
9. pantā paredzētas kredītiestāžu 
iemaksas.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums nodrošina aizsardzību arī tiem patērētājiem, kuriem ir vairāki konti finanšu 
iestādēs, kurām ir dažādi komercnosaukumi, bet viens īpašnieks, proti, viena un tā pati 
uzņēmējdarbības atļauja. Šiem patērētājiem sniegs kompensācijas līdz EUR 100 000 par 
katru kontu, ja dalībvalsts nolemj, ka noguldījumu garantiju sistēmu piemēro noguldījumiem 
katrā atsevišķa komercnosaukuma struktūrā, kuru pārvalda viena kredītiestāde.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nepieejamus noguldījumus noguldījumu 
garantiju sistēmas spēj izmaksāt 7 dienās
pēc dienas, kad kompetentās iestādes veic 
2. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) punktā 
minēto konstatāciju vai tiesu iestāde 
pieņem 2. panta 1. punkta e) apakšpunkta 
ii) punktā minēto lēmumu.

1. Nepieejamus noguldījumus noguldījumu 
garantiju sistēmas izmaksā 20 darba 
dienās pēc dienas, kad kompetentās 
iestādes veic 2. panta 1. punkta e) 
apakšpunkta i) punktā minēto konstatāciju 
vai tiesu iestāde pieņem 2. panta 1. punkta 
e) apakšpunkta ii) punktā minēto lēmumu.

Or. en

Pamatojums
Patērētājiem ir pēc iespējas drīzāk jāsaņem piekļuve saviem noguldījumiem. Tomēr Komisijas 
ierosinātais noguldījumu izmaksas termiņš pašlaik finanšu iestādēm var radīt problēmas, 
kuras varētu mazināt garāks īstenošanas periods. Vispirms pienācīgi praksē būtu jāievieš 
pašreizējais noteikums par noguldījumu izmaksu 20+10 darba dienās, un tad šo laika posmu 
var vairāk samazināt līdz 7 darba dienām, tomēr dalībvalstis var saglabāt pašu noteikto 
noguldījumu izmaksas termiņu, ja tas ir īsāks nekā priekšlikumā.
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a No 2016. gada 1. janvāra 1. punktā 
minētais atmaksāšanas periods ir 7 darba 
dienas.

Or. en

Pamatojums
Patērētājiem ir pēc iespējas drīzāk jāsaņem piekļuve saviem noguldījumiem. Tomēr Komisijas 
ierosinātais noguldījumu izmaksas termiņš pašlaik finanšu iestādēm var radīt problēmas, 
kuras varētu mazināt garāks īstenošanas periods. Vispirms pienācīgi praksē būtu jāievieš 
pašreizējais noteikums par noguldījumu izmaksu 20+10 darba dienās, un tad šo laika posmu 
var vairāk samazināt līdz 7 darba dienām, tomēr dalībvalstis var saglabāt pašu noteikto 
noguldījumu izmaksas termiņu, ja tas ir īsāks nekā priekšlikumā.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieejamie finanšu līdzekļi ir vismaz 
vienādi ar mērķapjomu. Ja finansēšanas 
iespējas neatbilst mērķapjomam, iemaksu 
veikšanu atsāk, līdz mērķapjoms atkal ir 
sasniegts. Ja pieejamie finanšu līdzekļi 
veido mazāk nekā divas trešdaļas no 
mērķapjoma, tad regulārās iemaksas 
apjoms nedrīkst būt mazāks par 0,25 % no 
atbilstīgajiem noguldījumiem.

Pieejamie finanšu līdzekļi ir vismaz 
vienādi ar mērķapjomu. Ja finansēšanas 
iespējas neatbilst mērķapjomam, iemaksu 
veikšanu atsāk, līdz mērķapjoms atkal ir 
sasniegts. Ja pieejamie finanšu līdzekļi 
veido mazāk nekā divas trešdaļas no 
mērķapjoma, tad regulārās iemaksas 
apjoms nedrīkst būt mazāks par 0,25 % no 
segtajiem noguldījumiem.

Or. en

Pamatojums
Attiecībā uz patērētāju aizsardzību un to izmaksu ierobežošanu, kuras pāries no finanšu 
iestādes uz patērētājiem, mērķapjoms un kompensācijas ir jāaprēķina, pamatojoties uz 
faktisko noguldījumu apjomu (segtajiem noguldījumiem), nevis hipotētiski atbilstīgajiem 
noguldījumiem.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – 3. daļa– a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pēc šāda pasākuma sistēmas finanšu 
līdzekļi pārsniedz 1 % no atbilstīgajiem 
noguldījumiem;

a) pēc šāda pasākuma sistēmas finanšu 
līdzekļi pārsniedz 0,75 % no segtajiem
noguldījumiem;

Or. en

Pamatojums
Lai patērētājiem nodrošinātu efektīvāku aizsardzību, noguldījumu garantiju sistēmām ir jābūt 
spējīgām izmantot savus līdzekļus, lai veiktu agrīnu iejaukšanos, tādējādi minimizējot bankas 
iespējamās maksātnespējas ietekmi uz patērētājiem un ekonomiku. Attiecībā uz patērētāju 
aizsardzību un to izmaksu ierobežošanu, kuras pāries no finanšu iestādes uz patērētājiem, 
mērķapjoms un kompensācijas ir jāaprēķina, pamatojoties uz faktisko noguldījumu apjomu 
(segtajiem noguldījumiem), nevis hipotētiski atbilstīgajiem noguldījumiem.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izskatot katru gadījumu atsevišķi un 
saņemot kompetento iestāžu atļauju pēc 
attiecīgās noguldījumu garantijas sistēmas 
pamatota pieprasījuma, procentuālā daļa, 
kas minēta a) apakšpunktā, var būt noteikta 
robežās no 0,75 % līdz 1 %.

Izskatot katru gadījumu atsevišķi un 
saņemot kompetento iestāžu atļauju pēc 
attiecīgās noguldījumu garantijas sistēmas 
pamatota pieprasījuma, procentuālā daļa, 
kas minēta a) apakšpunktā, var būt noteikta 
robežās no 0,5 % līdz 0,75 %.

Or. en

Pamatojums
Lai patērētājiem nodrošinātu efektīvāku aizsardzību, noguldījumu garantiju sistēmām ir jābūt 
spējīgām izmantot savus līdzekļus, lai veiktu agrīnu iejaukšanos, tādējādi minimizējot bankas 
iespējamās maksātnespējas ietekmi uz patērētājiem un ekonomiku.
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Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sistēmai ir tiesības aizņemties no visām 
citām noguldījumu garantiju sistēmām, kas 
minētas 1. panta 2. punktā un atrodas 
Savienībā, ar nosacījumu, ka visi turpmāk 
minētie nosacījumi ir izpildīti:

1. Sistēmai ir iespēja aizņemties no citām 
noguldījumu garantiju sistēmām, kas 
minētas 1. panta 2. punktā un atrodas 
Savienībā, ar nosacījumu, ka visi turpmāk 
minētie nosacījumi ir izpildīti:

Or. en

Pamatojums
Līdzekļu savstarpēja aizņemšanās starp dažādu dalībvalstu sistēmām varētu vai nu palīdzēt, 
vai arī pārnest krīzi no vienas valsts uz otru; atzinuma sagatavotāja ierosina šo noteikumu no 
pienākuma padarīt par iespēju, ko var izmantot pēc vajadzības, un noteikt, ka dalībvalsts var 
izvēlēties, piedalīties vai nepiedalīties šādā sistēmā (piemēram, parakstot atbilstīgus 
pārrobežu nolīgumus).

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
Iemaksu, ko veic noguldījumu garantiju 
sistēmās, aprēķināšana
1. Šīs direktīvas 9. pantā minētās 
iemaksas, ko katrs dalībnieks veic 
noguldījumu garantiju sistēmās, nosaka, 
pamatojoties uz dalībnieka riska līmeni. 
Kredītiestādes nemaksā mazāk par 75 % 
vai vairāk nekā 200 % no summas, kas 
būtu jāmaksā bankai ar vidēju riska 
līmeni. Dalībvalstis var nolemt, ka 
1. panta 3. un 4. punktā minēto sistēmu 
dalībnieki, veic mazākas iemaksas 
noguldījumu garantiju sistēmās, bet ne 
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mazāk par 37,5% no summas, kas būtu 
jāmaksā bankai ar vidēju riska līmeni.
2. Dalībnieku riska līmeņa noteikšana un 
iemaksu aprēķināšana balstās uz 
elementiem, kas minēti I un II pielikumā.
3. Šā panta 2. punkts neattiecas uz 
noguldījumu garantiju sistēmām, kas 
minētas 1. panta 2. punktā.
4. Lai nodrošinātu to, ka tiek konkretizēti 
definīciju elementi un metodes, kas 
minētas II pielikuma A daļā, Komisijai 
deleģē pilnvaras. Šo regulatīvo standartu 
projektus pieņem saskaņā ar [EBI 
regulas] 7. līdz 7.d pantu. Eiropas Banku 
iestāde var izstrādāt regulatīvo standartu 
projektu, ko iesniedz Komisijā.
5. Līdz 2012. gada 31. decembrim Eiropas 
Banku iestāde izdod pamatnostādnes par 
II pielikuma B daļas piemērošanu 
saskaņā ar [EBI regulas 8. pantu].

Or. en

Pamatojums
No riska līmeņa atkarīgo iemaksu aprēķināšanas sistēma ir jāatstāj dalībvalstu ziņā, jo valsts 
noteikumus var labāk pielāgot patērētāju vajadzībām (piemēram, izplatīti noguldījumi tādās 
specifiskās finanšu iestādēs kā hipotekārā kredīta iestādes).

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
kredītiestādes esošajiem un iespējamiem 
noguldītājiem dara pieejamu vajadzīgo 
informāciju, lai identificētu noguldījumu 
garantiju sistēmu, kuras dalībniece ir 
kredītiestāde un tās filiāles Savienībā. Ja 
noguldījumu garantiju sistēma nenodrošina 
noguldījumiem garantijas 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
kredītiestādes esošajiem un iespējamiem 
noguldītājiem dara pieejamu pietiekamu
vajadzīgo informāciju, lai identificētu 
noguldījumu garantiju sistēmu, kuras 
dalībniece ir kredītiestāde un tās filiāles 
Savienībā. Ja noguldījumu garantiju 
sistēma nenodrošina noguldījumiem 
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atbilstīgi 4. pantam, kredītiestādes par to 
informē noguldītāju.

garantijas atbilstīgi 4. pantam, 
kredītiestādes par to informē noguldītāju, 
un tādā gadījumā noguldītājam piedāvā 
iespēju, nemaksājot soda naudu, izņemt 
noguldījumus kopā ar visiem uzkrātajiem 
procentiem un piemaksām.

Or. en

Pamatojums
Pirmkārt, šādā gadījumā ir pienācīgi jāinformē noguldītāji un viņiem jāsniedz iespēja, 
nemaksājot soda naudu, izņemt savus noguldījumus ar visiem uzkrātajiem procentiem un 
piemaksām.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju esošajiem noguldītājiem 
sniedz viņu konta izrakstos. Šajā 
informācijā iekļauj apstiprinājumu, ka 
noguldījumi ir atbilstīgi saskaņā ar 2. panta 
1. punktu un 4. pantu. Turklāt iekļauj 
atsauci uz informācijas lapu III pielikumā, 
un norādi, kur to var atrast. Var norādīt
arī atbildīgās noguldījumu garantiju 
sistēmas tīmekļa vietni.

3. Informāciju esošajiem noguldītājiem 
sniedz viņu konta izrakstos. Šajā 
informācijā iekļauj apstiprinājumu, ka 
noguldījumi ir atbilstīgi saskaņā ar 2. panta 
1. punktu un 4. pantu. Turklāt iekļauj 
atsauci uz informācijas lapu III pielikumā, 
kuru pievieno kādam no konta izrakstiem. 
Norāda arī atbildīgās noguldījumu 
garantiju sistēmas tīmekļa vietni.

Or. en

Pamatojums
Ir ļoti svarīgi esošajiem noguldītājiem sniegt pietiekamu informāciju par noguldījumu 
garantiju sistēmas segumu, un finanšu iestādei nebūtu pārāk liels slogs kādam no konta 
izrakstiem pievienot III pielikumā minēto informācijas lapu.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts



PE460.676v01-00 18/24 PA\859314LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā paredzēto informāciju 
dara pieejamu tā, kā to paredz valsts 
likumi, tās dalībvalsts valsts valodā vai 
valodās, kur filiāle ir reģistrēta.

4. Šā panta 1. punktā paredzēto informāciju 
dara pieejamu tā, kā to paredz valsts 
likumi, tās dalībvalsts valsts valodā vai 
valodās, kur filiāle ir reģistrēta, un arī citās 
valodās, ja to prasa noguldītājs un ja 
filiāle šo prasību var izpildīt.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums paredz sniegt elastīgāku un abām pusēm pieņemamu risinājumu — sniegt 
vajadzīgo informāciju arī citās valodās. Atzinuma sagatavotāja ir pārliecināta, ka šādu 
iespēju atzinīgi novērtēs pierobežas apgabalu iedzīvotāji un ekspatrianti un ka tas iekšējā 
tirgū palielinās pārrobežu konkurenci.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja kredītiestādes apvienojas, to 
noguldītājus informē par apvienošanos 
vismaz vienu mēnesi pirms apvienošanās 
iegūst juridisku spēku. Noguldītājus 
informē, ka pēc apvienošanās stāšanās 
spēkā visi viņu noguldījumi, kas turēti 
katrā no bankām, kuras apvienojas, pēc šā 
pasākuma tiks apkopoti, lai noteiktu to 
segumu saskaņā ar noguldījumu garantiju 
sistēmu.

6. Ja kredītiestādes apvienojas, to 
noguldītājus informē par apvienošanos 
vismaz vienu mēnesi pirms apvienošanās 
iegūst juridisku spēku. Noguldītājus 
informē, ka pēc apvienošanās stāšanās 
spēkā visi viņu noguldījumi, kas turēti 
katrā no bankām, kuras apvienojas, pēc šā 
pasākuma tiks apkopoti, lai noteiktu to 
segumu saskaņā ar noguldījumu garantiju 
sistēmu. Noguldītājiem piedāvā iespēju, 
nemaksājot soda naudu, izņemt 7. pantā 
negarantētos noguldījumus kopā ar 
visiem uzkrātajiem procentiem un 
piemaksām.

Or. en
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Pamatojums
Noguldītāji ir ne tikai pienācīgi jāinformē, bet viņiem arī jāsniedz iespēja, nemaksājot soda 
naudu, pārcelt negarantētos noguldījumus uz citu kredītiestādi, jo noguldītājiem nebūtu jācieš 
situācijā, kad kredītiestāžu apvienošanās dēļ viņu noguldījumi tiek segti mazākā apmērā.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija kopā ar [Eiropas Banku 
iestādi] līdz 2015. gada 31. decembrim 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par paveikto šīs direktīvas 
īstenošanā. Šajā ziņojumā jāizvērtē iespēja 
noteikt mērķapjomu, pamatojoties uz 
segtajiem noguldījumiem, nemazinot 
noguldītāju aizsardzību.

5. Komisija kopā ar [Eiropas Banku 
iestādi] līdz 2015. gada 31. decembrim 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par paveikto šīs direktīvas 
īstenošanā.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums ir saistīts ar veiktajām izmaiņām 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikums ir svītrots.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums ir saistīts ar veiktajām izmaiņām 11. pantā.
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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II pielikums ir svītrots.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums ir saistīts ar veiktajām izmaiņām 11. pantā.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja noguldījumu, kas ir izmaksājams, 
kredītiestāde nav izmaksājusi tādu iemeslu 
dēļ, kas ir tieši saistīti ar tās finansiālo 
stāvokli, noguldītājiem atmaksā, 
izmantojot noguldījumu garantiju sistēmu. 
[Kredītiestāde, kas ir konta turētāja] 
[produkts] vispārīgi sedz atbildīgā 
noguldījumu garantiju sistēma.

Ja jūsu noguldījumu, kas ir izmaksājams, 
kredītiestāde nav izmaksājusi tādu iemeslu 
dēļ, kas ir tieši saistīti ar tās finansiālo 
stāvokli, jums kā noguldītājam atmaksā, 
izmantojot noguldījumu garantiju sistēmu. 
[Kredītiestāde, kas ir konta turētāja] 
[produkts] sedz atbildīgā noguldījumu 
garantiju sistēma saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2011/…/ES par noguldījumu garantiju 
sistēmām.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums paredz nodrošināt patērētājam saprotamāku tekstu un vienkāršo III pielikumā 
izmantoto terminoloģiju (Noguldītājam sniedzamās informācijas paraugs).

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālā atmaksājamā summa ir 
EUR 100 000 katrā bankā. Tas nozīmē, ka 
visus noguldījumus vienā un tajā pašā 
bankā summē, lai noteiktu seguma līmeni. 
Ja, piemēram, noguldītāja krājkontā ir 
EUR 90 000 un norēķinu kontā ir 
EUR 20 000, viņam atmaksā tikai 
EUR 100 000.

Maksimālā atmaksājamā summa ir 
EUR 100 000 katrā bankā. Tas nozīmē, ka 
visus jūsu noguldījumus vienā un tajā pašā 
bankā summē, lai noteiktu seguma līmeni. 
Piemēram: ja noguldītāja krājkontā ir 
EUR 90 000 un norēķinu kontā ir 
EUR 20 000, viņam atmaksā tikai 
EUR 100 000.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums paredz nodrošināt patērētājam saprotamāku tekstu un vienkāršo III pielikumā 
izmantoto terminoloģiju (Noguldītājam sniedzamās informācijas paraugs).

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[Tikai vajadzības gadījumā]. Šo metodi 
izmanto arī tad, ja banka darbojas ar 
vairākiem komercnosaukumiem. 
[Kredītiestāde, kas ir konta turētāja] 
darbojas arī ar šādu(-iem) nosaukumu(-
iem): [visi citi attiecīgās kredītiestādes 
komercnosaukumi]. Tas nozīmē, ka visi 
noguldījumi, kas pieņemti ar vienu vai 
vairākiem no šiem kredītiestādes 
komercnosaukumiem, kopumā tiek segti 
līdz EUR 100 000.

[Tikai vajadzības gadījumā, ja dalībvalsts 
nenolemj piemērot 6. panta 1. punktu]. Šo 
metodi izmanto arī tad, ja banka darbojas 
ar vairākiem komercnosaukumiem. 
[Kredītiestāde, kas ir konta turētāja] 
darbojas arī ar šādu(-iem) nosaukumu(-
iem): [visi citi attiecīgās kredītiestādes 
komercnosaukumi]. Tas nozīmē, ka visi 
noguldījumi, kas pieņemti ar vienu vai 
vairākiem no šiem kredītiestādes 
komercnosaukumiem, kopumā tiek segti 
līdz EUR 100 000.

Or. en

Pamatojums
Ar šo grozījumu piemēro 6. panta 1. punktā veiktās izmaiņas.
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Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgi noguldījumu garantiju sistēma 
sedz visu privāto noguldītāju un 
uzņēmumu noguldījumus. Izņēmumi 
konkrētiem noguldījumiem ir norādīti 
atbildīgās noguldījumu garantiju sistēmas 
tīmekļa vietnē. Jūsu banka pēc 
pieprasījuma Jūs informēs arī par to, vai 
sistēma sedz konkrētus produktus. Ja 
noguldījumi tiek segti, banka to arī 
apstiprinās konta izrakstā.

Vispārīgi noguldījumu garantiju sistēma 
sedz noguldītāju (privātpersonu vai 
uzņēmumu) noguldījumus. Izņēmumi 
konkrētiem noguldījumiem ir norādīti 
atbildīgās noguldījumu garantiju sistēmas 
tīmekļa vietnē [atbildīgās sistēmas tīmekļa 
vietne]. Jūsu bankai pēc pieprasījuma Jūs 
ir jāinformē arī par to, vai sistēma sedz 
konkrētus produktus. Ja noguldījumi tiek 
segti, banka to arī norāda jūsu konta 
izrakstā.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums paredz nodrošināt patērētājam saprotamāku tekstu un vienkāršo III pielikumā 
izmantoto terminoloģiju (Noguldītājam sniedzamās informācijas paraugs).

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgā noguldījumu garantiju sistēma ir 
[nosaukums un adrese, tālrunis, e-pasts un 
tīmekļa vietne]. Tā Jums atmaksās 
noguldījumus (līdz EUR 100 000) vēlākais 
sešu nedēļu laikā, no 2013. gada 
31. decembra — vienas nedēļas laikā.

Atbildīgā noguldījumu garantiju sistēma ir 
[nosaukums un adrese, tālrunis, e-pasts un 
tīmekļa vietne]. Tā Jums atmaksās 
noguldījumus (līdz EUR 100 000) vēlākais 
sešu nedēļu laikā, no 2013. gada 
31. decembra — 20 darba dienu laikā, no 
2016. gada 1. janvāra — 7 darba dienu 
laikā.

Or. en
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Pamatojums
Šis grozījums paredz nodrošināt patērētājam saprotamāku tekstu un vienkāršo III pielikumā 
izmantoto terminoloģiju (Noguldītājam sniedzamās informācijas paraugs).

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja atmaksa netiek veikta norādītajā 
termiņā, Jums jāsazinās ar noguldījumu 
garantiju sistēmu, jo termiņš atmaksas 
prasījuma iesniegšanai var būt ierobežots. 
Sīkāku informāciju var iegūt [atbildīgās 
sistēmas tīmekļa vietne].

Ja atmaksa netiek veikta norādītajā 
termiņā, Jums jāsazinās ar noguldījumu 
garantiju sistēmu, jo termiņš atmaksas 
prasījuma iesniegšanai ir ierobežots 
[attiecīgais dalībvalstī noteiktais termiņš 
un precīza atsauce uz valsts tiesību aktu 
un konkrēto pantu, kurā paredzēti šie 
noteikumi]. Sīkāku informāciju var iegūt 
[atbildīgās sistēmas tīmekļa vietne].

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums paredz nodrošināt patērētājam saprotamāku tekstu un vienkāršo III pielikumā 
izmantoto terminoloģiju (Noguldītājam sniedzamās informācijas paraugs). Termiņš atmaksas 
prasījuma iesniegšanai katrā dalībvalstī ir atšķirīgs, un ir lietderīgāk, ja kredītiestāde šo 
informāciju nodrošina patērētājam, nevis patērētājs šo informāciju ir spiests meklēt pats.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[Tikai vajadzības gadījumā]. Jūsu 
noguldījumu garantē institucionālā 
aizsardzības shēma, [kas ir/nav atzīta] kā 
noguldījumu garantiju sistēma. Tas 
nozīmē, ka visas bankas, kas ir šīs sistēmas 
dalībnieces, savstarpēji atbalsta viena otru, 
lai nepieļautu bankas bankrotu. Tomēr, ja 

[Tikai vajadzības gadījumā]. Jūsu 
noguldījumu garantē institucionālā 
aizsardzības shēma. Tas nozīmē, ka visas 
bankas, kas ir šīs sistēmas dalībnieces, 
savstarpēji atbalsta viena otru, lai 
nepieļautu bankas bankrotu. Tomēr, ja 
banka bankrotē, Jūsu noguldījumi tiks 
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banka bankrotē, Jūsu noguldījumi tiks 
atmaksāti līdz EUR 100 000 apmērā.

atmaksāti līdz EUR 100 000 apmērā.

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums paredz vienkāršot III pielikumā izmantoto terminoloģiju (Noguldītājam 
sniedzamās informācijas paraugs).


