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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólnie sprawozdawczyni popiera przegląd dyrektywy 94/19/WE w sprawie systemów 
gwarancji depozytów, ponieważ obecny system wymaga przyjęcia bardziej 
zharmonizowanego podejścia. Niedawny kryzys finansowy pokazał, że w celu 
przezwyciężenia zaburzeń równowagi na rynkach finansowych konieczne jest stworzenie 
bardziej solidnych ram. Obecnie w UE funkcjonuje mniej więcej 40 systemów gwarancji 
depozytów, oferujących różnorodne poziomy gwarancji dla różnych kategorii deponentów 
i depozytów oraz nakładających różnego rodzaju zobowiązania na instytucje finansowe. Taka 
zróżnicowana struktura systemów gwarancji depozytów ogranicza korzyści rynku 
wewnętrznego i nie stanowi solidnej podstawy dla przeciwdziałania kryzysom w przyszłości. 
Ponadto istniejące systemy w wielu państwach członkowskich są niedofinansowane.

W celu zwiększenia jasności tekstu Komisji i przedstawienia kilku krytycznych uwag 
dotyczących przedmiotowego wniosku sprawozdawczyni sugeruje wprowadzenie 
następujących merytorycznych poprawek:

– Rozszerzenie zakresu przedmiotowej dyrektywy w celu objęcia gwarancją tradycyjnych 
instrumentów oszczędnościowych, takich jak książeczki oszczędnościowe lub certyfikaty 
depozytowe. Depozyty te, pomimo że nie są powiązane z kontem bankowym, są 
wykorzystywane jako substytut kont oszczędnościowych.

– Doprecyzowanie niejasnych przepisów, które nie zapewniają pewności prawa 
konsumentom ani instytucjom finansowym.

– Wprowadzenie przepisów dotyczących procedur szybszego podejmowania decyzji, 
ponieważ w przypadku problemów finansowych instytucji kredytowych właściwe organy 
muszą być o tym bezzwłocznie informowane, a następnie muszą one – wspólnie z systemem 
gwarancji depozytów – szybko podejmować działania mające na celu ochronę konsumentów.

– Dopilnowanie, aby depozyty organów lokalnych (gmin) również wchodziły w zakres 
systemów gwarancji depozytów. Ogromna większość organów lokalnych to małe podmioty 
o niewielkich budżetach, niepowiązane bezpośrednio z centralnym budżetem państwa 
i o ograniczonej zdolności oceny wiarygodności instytucji kredytowych.

– Dopuszczenie rozszerzonego zakresu gwarancji dla tymczasowo wysokich stanów 
depozytów, które spełniają cele społeczne określone w prawie krajowym (takich jak odprawy, 
roszczenia ubezpieczeniowe itp.).

– Wydłużenie proponowanego siedmiodniowego terminu wypłaty do siedmiu dni roboczych 
i nadanie procesowi wypłaty charakteru obowiązkowego, a nie fakultatywnego. Data 
wdrożenia i tak jest przeniesiona na rok 2016 z uwagi na dostosowywanie systemów 
komputerowych. Konsumenci mogą być zobowiązani do otwarcia nowego konta, co może 
być trudne do zrealizowania w ciągu siedmiu dni. Przed dodatkowym skróceniem terminu 
wypłaty należy odpowiednio wdrożyć obecny system wypłaty w ciągu 20 dni roboczych (+10 
dni roboczych). Sprawozdawczyni sugeruje jednak, aby tym państwom członkowskim, 
w których obowiązują krótsze terminy, umożliwiono utrzymanie takich przepisów.
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– W wielu państwach członkowskich instytucje bankowe mogą działać pod kilkoma różnymi 
nazwami handlowymi, a wystarczy do tego tylko jedno zatwierdzenie ze strony organu 
regulacyjnego. W takim przypadku konsument, który ma kilka kont w bankach działających 
pod różnymi nazwami handlowymi objętymi jedną licencją, uzyskałby rekompensatę tylko do 
wysokości 100 000 euro. Sprawozdawczyni sugeruje, aby to państwom członkowskim 
pozwolono zadecydować, czy system gwarancji depozytów ma mieć zastosowanie oddzielnie 
do depozytów w poszczególnych podmiotach o różnych nazwach handlowych, nawet jeśli są 
one obsługiwane przez jedną instytucję kredytową.

– Wspieranie przejścia w kierunku finansowania ex-ante systemów gwarancji depozytów 
i ograniczanie kosztów harmonizacji. Poziom docelowy określony na podstawie 
kwalifikujących się depozytów nakłada nadmierne obciążenie na instytucje finansowe 
i narusza powiązanie między rzeczywistą kwotą depozytów a składkami tych instytucji. 
Sprawozdawczyni wybrała z kolei koncepcję depozytów gwarantowanych, która obejmuje 
rzeczywistą kwotę depozytów, dzięki czemu w większym stopniu odpowiada potrzebom 
z zakresu ochrony konsumentów.

– Sprawozdawczyni jest również przekonana, że systemy gwarancji depozytów powinny być 
w stanie wykorzystywać swoje środki na wczesne reagowanie w celu ograniczania skutków 
potencjalnej upadłości banku dla klientów.

– Wzajemne udzielanie pożyczek między systemami z różnych państw członkowskich 
mogłoby okazać się pomocne, ale mogłoby również przyczynić się do przeniesienia kryzysu 
z jednego państwa do drugiego. Dlatego też sprawozdawczyni proponuje, aby przepis ten nie 
był obowiązkowy, ale by wchodził w skład modelowych ram, które mogłyby być stosowane 
w razie potrzeby, i to od państw członkowskich zależałoby, czy staną się one częścią takiego 
systemu (np. przez podpisanie odpowiednich umów transgranicznych).

– Skreślenie art. 11 i załączników I i II dotyczących określania składek uzależnionych od 
ryzyka, ponieważ zgodnie z zasadą pomocniczości powinno to leżeć w gestii państw 
członkowskich. Proponowany system nie zapewniałby osiągnięcia zamierzonego celu (tj. 
takich samych składek dla banków o tym samym profilu ryzyka w różnych państwach 
członkowskich) z uwagi na odmienne warunki panujące na rynkach finansowych w całej UE i 
w odniesieniu do konkretnych produktów przeznaczonych dla konsumentów (tj. depozytów w 
bankach oszczędnościowo-budowlanych).

– Wzmocnienie przepisów dotyczących przekazywania informacji i umożliwienie 
konsumentom (np. w przypadku połączenia) przeniesienia niechronionych depozytów do 
innej instytucji kredytowej bez nakładania na nich kary. Obecni deponenci będą również 
otrzymywali arkusz informacyjny (na podstawie załącznika III) w jednym ze swoich 
wyciągów z konta.

– Umożliwienie wyboru systemu językowego wymogów informacyjnych, jeśli obydwie 
strony się na to zgodzą, w celu zapewnienia elastycznego rozwiązania dla mieszkańców 
regionów przygranicznych i ekspatów oraz w celu ogólnego zwiększenia transgranicznej 
konkurencji w ramach rynku wewnętrznego.
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– Uproszczenie terminologii stosowanej w załączniku III, aby informacje dla konsumentów 
były im przekazywane w ogólnie zrozumiałym języku.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu ograniczenia ochrony 
depozytów do stopnia niezbędnego dla 
zagwarantowania pewności prawnej i 
przejrzystości dla deponentów oraz 
uniknięcia przenoszenia ryzyka 
związanego z inwestycjami na systemy 
gwarancji depozytów, określone produkty 
finansowe o charakterze inwestycyjnym 
powinny zostać wyłączone z zakresu 
gwarancji, w szczególności takie, które nie 
są spłacane w wartości nominalnej oraz 
takie, których istnienie może zostać 
potwierdzone wyłącznie poprzez 
zaświadczenie.

(17) W celu ograniczenia ochrony 
depozytów do stopnia niezbędnego dla 
zagwarantowania pewności prawnej i 
przejrzystości dla deponentów oraz 
uniknięcia przenoszenia ryzyka 
związanego z inwestycjami na systemy 
gwarancji depozytów, określone produkty 
finansowe o charakterze inwestycyjnym 
powinny zostać wyłączone z zakresu 
gwarancji, w szczególności takie, które nie 
są spłacane w wartości nominalnej.

Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły jest zmieniany zgodnie z poprawką do art. 2 ust. 1 pkt 1 akapit drugi 
tiret pierwsze.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Określeni deponenci powinni zostać 
wyłączeni z ochrony depozytów, w 
szczególności organy władzy publicznej 
oraz inne instytucje finansowe. Ich 
ograniczona – w porównaniu z wszystkimi 
pozostałymi deponentami – liczba 
minimalizuje skutki dla stabilności 
systemu finansowego w przypadku 
upadłości banku. Organy władzy 
publicznej mają ponadto dużo łatwiejszy 
dostęp do kredytów niż obywatele. 
Przedsiębiorstwa spoza sektora 
finansowego powinny być zasadniczo 
objęte gwarancjami, niezależnie od ich 
wielkości.

(18) Określeni deponenci powinni zostać 
wyłączeni z ochrony depozytów, w 
szczególności centralne organy władzy 
publicznej oraz inne instytucje finansowe. 
Ich ograniczona – w porównaniu z 
wszystkimi pozostałymi deponentami –
liczba minimalizuje skutki dla stabilności 
systemu finansowego w przypadku 
upadłości banku. Centralne organy władzy 
publicznej mają ponadto dużo łatwiejszy 
dostęp do kredytów niż obywatele. 
Przedsiębiorstwa spoza sektora 
finansowego powinny być zasadniczo 
objęte gwarancjami, niezależnie od ich 
wielkości.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest powiązana ze zmianami wprowadzonymi w art. 4 ust. 1 lit. j).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Składki na rzecz systemów gwarancji 
depozytów powinny uwzględniać stopień 
ryzyka, na jakie narażone są ich 
członkowie. Umożliwiałoby to 
uwzględnienie profilu ryzyka 
poszczególnych banków i prowadziło do 
sprawiedliwej kalkulacji składek, jak 
również stwarzało zachęty do wyboru 
modelu prowadzenia działalności 
obarczonego niższym ryzykiem. Dzięki 
opracowaniu obowiązującego wszystkie 
państwa członkowskie zbioru 
podstawowych wskaźników, jak również 

skreślony
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zbioru dodatkowych, nieobowiązkowych 
wskaźników, możliwe byłoby stopniowe 
osiągnięcie harmonizacji w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Skreśla się tę poprawkę zgodnie z poprawką do art. 11.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Termin wypłaty wynoszący 
maksymalnie sześć tygodni począwszy od 
dnia 31 grudnia 2010 r. jest sprzeczny z 
potrzebą utrzymania zaufania deponentów 
i nie odpowiada ich potrzebom. W związku 
z tym termin wypłaty powinien zostać 
skrócony do jednego tygodnia.

(26) Termin wypłaty wynoszący 
maksymalnie sześć tygodni począwszy od 
dnia 31 grudnia 2010 r. jest sprzeczny z 
potrzebą utrzymania zaufania deponentów 
i nie odpowiada ich potrzebom. W związku 
z tym od dnia 31 grudnia 2015 r. termin 
wypłaty powinien zostać skrócony do 
siedmiu dni roboczych. Do dnia 
31 grudnia 2015 r. termin wypłaty 
powinien zostać skrócony do dwudziestu 
dni roboczych.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest powiązana ze zmianami wprowadzonymi w art. 7.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Przy poszanowaniu kompetencji (32) Przy poszanowaniu kompetencji 
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państw członkowskich w zakresie nadzoru 
nad systemami gwarancji depozytów, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
powinien wnieść wkład w osiągnięcie celu 
polegającego na ułatwieniu podejmowania 
i prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe, przy jednoczesnym 
zapewnieniu skutecznej ochrony 
deponentów. W tym celu organ ten 
powinien potwierdzać, że określone w 
niniejszej dyrektywie warunki wzajemnego 
udzielania pożyczek przez systemy 
gwarancji depozytów są spełnione, jak 
również określać, przy zachowaniu 
ścisłych limitów określonych w niniejszej 
dyrektywie, wysokość pożyczek, jakie 
mogą zostać udzielone przez każdy z 
systemów, ich początkową stopę 
procentową oraz okres, na jaki są one 
udzielane. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego powinien gromadzić w tym 
względzie informacje dotyczące systemów 
gwarancji depozytów, w szczególności 
potwierdzone przez właściwe organy 
kwoty depozytów objętych tymi 
systemami. Powinien on informować 
pozostałe systemy gwarancji depozytów o 
ich obowiązku udzielenia pożyczki.

państw członkowskich w zakresie nadzoru 
nad systemami gwarancji depozytów, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
powinien wnieść wkład w osiągnięcie celu 
polegającego na ułatwieniu podejmowania 
i prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe, przy jednoczesnym 
zapewnieniu skutecznej ochrony 
deponentów. W tym celu organ ten 
powinien potwierdzać, że określone w 
niniejszej dyrektywie warunki wzajemnego 
udzielania pożyczek przez systemy 
gwarancji depozytów są spełnione, a także 
powinien potwierdzać ich początkową 
stopę procentową oraz okres, na jaki są one 
udzielane. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego powinien gromadzić w tym 
względzie informacje dotyczące systemów 
gwarancji depozytów, w szczególności 
potwierdzone przez właściwe organy 
kwoty depozytów objętych tymi 
systemami.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest powiązana ze zmianami wprowadzonymi w art. 10.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Istnieje potrzeba wprowadzenia 
skutecznego instrumentu służącego 
ustanowieniu zharmonizowanych 

(33) Istnieje potrzeba wprowadzenia 
skutecznego instrumentu służącego 
ustanowieniu zharmonizowanych 
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standardów technicznych w obszarze usług 
finansowych, tak by w całej Europie 
zapewnić jednolite warunki konkurencji i
odpowiednią ochronę deponentów. Tego 
rodzaju standardy powinny zostać 
opracowane celem ujednolicenia 
kalkulacji zależnych od ryzyka składek.

standardów technicznych w obszarze usług 
finansowych, tak by w całej Europie 
zapewnić jednolite warunki konkurencji i 
odpowiednią ochronę deponentów.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest powiązana ze zmianami wprowadzonymi w art. 11.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – akapit trzeci – tiret pierwsze 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jego istnienie może zostać potwierdzone 
wyłącznie przez zaświadczenie inne niż 
wyciąg z rachunku;

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka pozwala na objęcie gwarancją tradycyjnych instrumentów oszczędnościowych, 
takich jak książeczki oszczędnościowe lub certyfikaty depozytowe. Depozyty te są 
wykorzystywane jako substytut kont oszczędnościowych i cieszą się popularnością wśród 
konsumentów w wielu państwach członkowskich. Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. k) dłużne 
papiery wartościowe (których istnienie również potwierdza się wyłącznie zaświadczeniem) nie 
powinny być objęte ochroną zapewnianą przez system gwarancji depozytów.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e) – podpunkt (i) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) właściwe organy ustaliły, że – ich 
zdaniem – instytucja kredytowa, z 
powodów, które są związane bezpośrednio 
z jej sytuacją finansową, w danej chwili nie 
jest w stanie spłacić depozytu i w chwili 
obecnej nie ma perspektywy na ich spłatę 
w późniejszym terminie. Właściwe organy 
dokonują tych ustaleń tak szybko, jak to 
możliwe, jednak w żadnym wypadku nie 
później niż w terminie pięciu dni 
roboczych po tym, gdy po raz pierwszy 
stwierdziły, że instytucja kredytowa nie 
wypłaciła należnych i wymagalnych 
depozytów; lub

(i) właściwe organy ustaliły, że – według 
aktualnie dostępnych im informacji –
instytucja kredytowa, z powodów, które są 
związane bezpośrednio z jej sytuacją 
finansową, w danej chwili nie jest w stanie 
spłacić depozytu i w chwili obecnej nie 
ma perspektywy na ich spłatę w 
późniejszym terminie. Właściwe organy 
dokonują tych ustaleń tak szybko, jak to 
możliwe, jednak w żadnym wypadku nie 
później niż w terminie pięciu dni 
roboczych po tym, gdy po raz pierwszy 
zostały poinformowane, że instytucja 
kredytowa nie wypłaciła należnych i 
wymagalnych depozytów; lub

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie zbyt nieprecyzyjnych pod względem prawnym przepisów, 
które nie zapewniałyby wystarczającej pewności prawa. Decyzji właściwych organów o tym, 
że dana instytucja finansowa jest niewypłacalna, powinny towarzyszyć dowody oparte na 
dostępnych im w danym momencie informacjach, a nie na ich opinii (jak proponuje Komisja). 
Ma to na celu zapobiegnięcie w przyszłości wszelkim ewentualnym sporom dotyczącym 
podjęcia bezpodstawnej decyzji.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poziom docelowy” oznacza 1,5 % 
kwalifikujących się depozytów, które są 
objęte gwarancjami systemu gwarancji 
depozytów;

h) „poziom docelowy” oznacza 1,5% 
gwarantowanych depozytów, które są 
objęte systemem gwarancji depozytów;

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu).

Or. en
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Uzasadnienie

W odniesieniu do ochrony konsumentów i ograniczania kosztów, które zostaną przeniesione z 
instytucji finansowych na konsumentów, poziom docelowy powinien opierać się na 
rzeczywistej wartości depozytów (depozytów gwarantowanych), a nie na hipotetycznych 
kwalifikujących się depozytach.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli instytucja kredytowa nie spełnia 
zobowiązań spoczywających na niej z racji 
członkostwa w systemie gwarancji 
depozytów, to właściwe organy, które 
wydały jej zezwolenie, są o tym 
informowane; we współpracy z systemem 
gwarancji podejmują one wszelkie 
stosowne kroki, łącznie z wymierzeniem 
sankcji, aby zagwarantować, że instytucja 
kredytowa spełnia swoje zobowiązania.

2. Jeżeli instytucja kredytowa nie spełnia 
zobowiązań spoczywających na niej z racji 
członkostwa w systemie gwarancji 
depozytów, to właściwe organy, które 
wydały jej zezwolenie, są o tym 
bezzwłocznie informowane; we współpracy 
z systemem gwarancji depozytów 
natychmiast podejmują one wszelkie 
stosowne kroki, łącznie z wymierzeniem 
sankcji, aby zagwarantować, że instytucja 
kredytowa spełnia swoje zobowiązania.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy muszą być bezzwłocznie informowane o problemach finansowych instytucji 
kredytowych, a następnie muszą – wspólnie z systemem gwarancji depozytów – szybko 
podejmować działania mające na celu ochronę konsumentów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera j) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) depozyty organów publicznych, j) depozyty centralnych organów 
publicznych,
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Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce dopuszcza się, aby depozyty organów lokalnych (gmin) również były 
objęte gwarancją do wysokości 100 000 euro, co nie ma miejsca w przypadku centralnych 
organów publicznych, które są bezpośrednio powiązane z centralnym budżetem państwa. 
Znaczna większość organów lokalnych (gmin) to małe podmioty o niewielkich budżetach, 
które mogą być poważnie zagrożone w przypadku upadłości banku.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera ba) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) depozyty, które spełniają cele 
społeczne określone w prawie krajowym i 
są związane ze szczególnymi płatnościami, 
takimi jak płatności związane z 
odprawami, roszczeniami 
ubezpieczeniowymi, zaniedbaniami 
lekarskimi oraz płatności zasądzane przez 
sądy lub trybunały i rekompensaty za 
obrażenia będące wynikiem przemocy lub 
za niesłuszne skazanie. Tego rodzaju 
depozyty są objęte gwarancją przez okres 
maksymalnie 12 miesięcy po dokonaniu 
takiej płatności.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak lit. a) i b) tego ustępu, poprawka ta pozwala na całkowite objęcie gwarancjami 
tymczasowo wysokich stanów depozytów na rachunkach przez okres jednego roku w 
przypadku płatności specjalnych, takich jak płatności związane z odprawami, roszczeniami 
ubezpieczeniowymi itp. Decyzję o tym, czy dopuścić taką możliwość w prawie krajowym, 
pozostawia się państwom członkowskim.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Górna granica określona w art. 5 ust. 1 
obowiązuje w stosunku do całości 
depozytów w jednej i tej samej instytucji 
kredytowej, niezależnie od liczby, waluty i 
miejsca ulokowania depozytów w Unii.

1. Górna granica określona w art. 5 ust. 1 
obowiązuje w stosunku do całości 
depozytów w jednej i tej samej instytucji 
kredytowej, niezależnie od liczby, waluty i 
miejsca ulokowania depozytów w Unii.
W przypadku, gdy prawo krajowe 
umożliwia instytucjom kredytowym 
prowadzenie działalności pod różnymi 
nazwami handlowymi, państwa 
członkowskie mogą zdecydować o 
stosowaniu tej granicy do całości 
depozytów we wszystkich podmiotach o 
różnych nazwach handlowych 
obsługiwanych przez jedną instytucję 
kredytową. Skutkiem takiej decyzji jest 
odpowiednie zwiększenie przez państwo 
członkowskie składek danej instytucji 
kredytowej zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka umożliwia objęcie ochroną również tych konsumentów, którzy mają kilka kont w 
instytucjach finansowych o różnych nazwach handlowych należących do jednego właściciela, 
tj. funkcjonujących na mocy tej samej licencji. Konsumenci ci uzyskają rekompensatę w 
wysokości do 100 000 euro dla każdego konta, jeśli dane państwo członkowskie zdecyduje o 
tym, aby w ramach systemu gwarancji depozytów ochroną objąć również depozyty we 
wszystkich podmiotach o różnych nazwach handlowych obsługiwanych przez jedną instytucję 
kredytową.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Systemy gwarancji depozytów są w 1. Systemy gwarancji depozytów spłacają 
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stanie spłacić nierozporządzalne depozyty 
w terminie siedmiu dni, licząc od dnia, w 
którym właściwe organy dokonały 
ustalenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. 
e) ppkt (i), lub od dnia, w którym organ 
sądowy wydał decyzję, o której mowa w 
art. 2 ust. 1 lit. e) ppkt (ii).

nierozporządzalne depozyty w terminie 
20 dni roboczych, licząc od dnia, w którym 
właściwe organy dokonały ustalenia, o 
którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. e) ppkt (i), 
lub od dnia, w którym organ sądowy wydał 
decyzję, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. e) 
ppkt (ii).

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni jak najszybciej uzyskiwać dostęp do swoich depozytów. Termin wypłaty 
zaproponowany przez Komisję mógłby jednak w obecnej sytuacji powodować problemy dla 
instytucji finansowych, ale te negatywne skutki można ograniczyć, stosując dłuższy okres 
realizacji. Przed dodatkowym skróceniem terminu wypłaty do 7 dni roboczych należy 
odpowiednio wdrożyć obecny system wypłaty w ciągu 20 roboczych (+10 dni roboczych). Te 
państwa członkowskie, w których obowiązują krótsze terminy, mogą jednak utrzymać takie 
przepisy.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Od dnia 1 stycznia 2016 r. 
obowiązujący termin wypłaty, o którym
mowa w ust. 1, wynosi siedem dni 
roboczych.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni jak najszybciej uzyskiwać dostęp do swoich depozytów. Termin wypłaty 
zaproponowany przez Komisję mógłby jednak w obecnej sytuacji powodować problemy dla 
instytucji finansowych, ale te negatywne skutki można ograniczyć, stosując dłuższy okres 
realizacji. Przed dodatkowym skróceniem terminu wypłaty do 7 dni roboczych należy 
odpowiednio wdrożyć obecny system wypłaty w ciągu 20 roboczych (+10 dni roboczych). Te 
państwa członkowskie, w których obowiązują krótsze terminy, mogą jednak utrzymać takie 
przepisy.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostępne środki finansowe muszą 
odpowiadać co najmniej poziomowi 
docelowemu. Jeżeli możliwości w zakresie 
finansowania są mniejsze niż poziom 
docelowy, płatności składek są wznawiane 
przynajmniej do czasu ponownego 
osiągnięcia poziomu docelowego. Jeżeli 
dostępne środki finansowe wynoszą mniej 
niż dwie trzecie poziomu docelowego, 
składka okresowa nie może być niższa niż 
0,25% kwalifikujących się depozytów.

Dostępne środki finansowe muszą 
odpowiadać co najmniej poziomowi 
docelowemu. Jeżeli możliwości w zakresie 
finansowania są mniejsze niż poziom 
docelowy, płatności składek są wznawiane 
przynajmniej do czasu ponownego 
osiągnięcia poziomu docelowego. Jeżeli 
dostępne środki finansowe wynoszą mniej 
niż dwie trzecie poziomu docelowego, 
składka okresowa nie może być niższa niż 
0,25% gwarantowanych depozytów.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do ochrony konsumentów i ograniczania kosztów, które zostaną przeniesione z 
instytucji finansowych na konsumentów, poziom docelowy i składki powinny opierać się na 
rzeczywistej wartości depozytów (depozytów gwarantowanych), a nie na hipotetycznych 
kwalifikujących się depozytach.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit trzeci – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki finansowe systemu przekraczają 
po zastosowaniu takiego środka 1 % 
kwalifikujących się depozytów;

a) środki finansowe systemu przekraczają 
po zastosowaniu takiego środka 0,75% 
gwarantowanych depozytów;

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia bardziej skutecznej ochrony konsumentów system gwarancji depozytów 
powinien być w stanie wykorzystywać dostępne środki dla celów wczesnego reagowania, aby 
zminimalizować skutki potencjalnej upadłości banku dla klientów i gospodarki. W odniesieniu 
do ochrony konsumentów i ograniczania kosztów, które zostaną przeniesione z instytucji 
finansowych na konsumentów, poziom docelowy i składki powinny opierać się na rzeczywistej 
wartości depozytów (depozytów gwarantowanych), a nie na hipotetycznych kwalifikujących 
się depozytach.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit czwarty 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W indywidualnych przypadkach i pod 
warunkiem zatwierdzenia przez właściwe 
organy na uzasadniony wniosek danego 
systemu gwarancji depozytów, wartość 
procentowa, o której mowa w lit. a), może 
zostać ustalona między 0,75 % a 1 %.

W indywidualnych przypadkach i pod 
warunkiem zatwierdzenia przez właściwe 
organy na uzasadniony wniosek danego 
systemu gwarancji depozytów, wartość 
procentowa, o której mowa w lit. a), może 
zostać ustalona między 0,5% a 0,75%.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia bardziej skutecznej ochrony konsumentów system gwarancji depozytów 
powinien być w stanie wykorzystywać dostępne środki dla celów wczesnego reagowania, aby 
zminimalizować skutki potencjalnej upadłości banku dla klientów i gospodarki.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W obrębie Unii Europejskiej system ma 
prawo zaciągania pożyczek u wszystkich 
innych systemów gwarancji depozytów, o 
których mowa w art. 1 ust. 2, jeżeli 

1. W obrębie Unii Europejskiej system ma 
możliwość zaciągania pożyczek u innych 
systemów gwarancji depozytów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, jeżeli spełnione są 
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spełnione są wszystkie poniższe warunki: wszystkie poniższe warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Wzajemne udzielanie pożyczek między systemami z różnych państw członkowskich mogłoby 
okazać się pomocne, ale mogłoby również przyczynić się do przeniesienia kryzysu z jednego 
państwa do drugiego. Sprawozdawczyni proponuje, aby przepis ten nie był obowiązkowy, ale 
by wchodził w skład modelowych ram, które mogłyby być stosowane w razie potrzeby, i to od 
państw członkowskich zależałoby, czy staną się one częścią takiego systemu (np. przez
podpisanie odpowiednich umów transgranicznych).

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Obliczanie składek na rzecz systemów 
gwarancji depozytów
1. Składki na rzecz systemów gwarancji 
depozytów, o których mowa w art. 9, są 
określane w odniesieniu do każdego 
członka na podstawie poziomu ryzyka, na 
jakie jest narażony. Instytucje kredytowe 
wnoszą co najmniej 75 % i maksymalnie 
200 % kwoty, którą jako składkę musiałby 
wnieść bank o średnim poziomie ryzyka. 
Państwa członkowskie mogą zdecydować, 
że członkowie systemów, o których mowa 
w art. 1 ust. 3 i 4 wnoszą niższe składki na 
rzecz systemów gwarancji depozytów, 
jednak nie niższe niż 37,5 % kwoty, którą 
jako składkę musiałby wnieść banko o 
średnim poziomie ryzyka.
2. Określenie stopnia ryzyka i obliczenie 
składek opiera się na elementach 
wymienionych w załącznikach I i II.
3. Ustęp 2 nie ma zastosowania w 
odniesieniu do systemów gwarancji 
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depozytów, o których mowa w art. 1 ust. 2.
4. Komisji przekazuje się upoważnienie do 
szczegółowego określenia definicji i metod 
opisanych w załączniku II część A. 
Projekty tych standardów regulacyjnych 
są przyjmowane zgodnie z art. 7 do 7d 
[rozporządzenia ustanawiającego 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego]. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
może opracowywać projekty standardów 
regulacyjnych, które przedkładane są 
Komisji.
5. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego publikuje 
wytyczne w sprawie stosowania załącznika 
II część B zgodnie z [art. 8 rozporządzenia 
ustanawiającego Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego].

Or. en

Uzasadnienie

System określania uzależnionych od ryzyka składek powinien leżeć w gestii państw 
członkowskich, ponieważ przepisy krajowe mogą być lepiej dostosowane do potrzeb 
konsumentów (np. w przypadku powszechnych depozytów specjalnych instytucji finansowych, 
takich jak banki budowlano-oszczędnościowe).

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
instytucje kredytowe udostępniały swoim 
obecnym i potencjalnym deponentom 
informacje niezbędne do zidentyfikowania 
systemu gwarancji depozytów w Unii, do 
którego należy instytucja kredytowa wraz z 
oddziałami. Jeżeli depozyt nie jest objęty 
gwarancją w systemie gwarancji 
depozytów zgodnie z art. 4, instytucja 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
instytucje kredytowe udostępniały swoim 
obecnym i potencjalnym deponentom 
wystarczające informacje niezbędne do 
zidentyfikowania systemu gwarancji 
depozytów w Unii, do którego należy 
instytucja kredytowa wraz z oddziałami. 
Jeżeli depozyt nie jest objęty gwarancją w 
systemie gwarancji depozytów zgodnie z 
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kredytowa powiadamia o tym deponenta. art. 4, instytucja kredytowa powiadamia o 
tym deponenta. W takim przypadku 
deponentowi umożliwia się wycofanie 
depozytów bez ponoszenia żadnych opłat 
karnych i przy zachowaniu wszystkich 
naliczonych odsetek i uzyskanych 
korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Po pierwsze, deponenci powinni w takim przypadku być odpowiednio informowani i powinni 
mieć możliwość wycofania depozytów bez ponoszenia jakichkolwiek opłat karnych i przy 
zachowaniu wszystkich naliczonych odsetek i uzyskanych korzyści.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obecni deponenci otrzymują informacje 
na wyciągach ze swoich rachunków. 
Informacje te obejmują potwierdzenie, że 
depozyty są depozytami kwalifikującymi 
się w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 4. 
Ponadto konieczne jest odniesienie do 
arkusza informacyjnego w załączniku III 
wraz z informacją, gdzie można go 
uzyskać. Można również wskazać stronę 
internetową właściwego systemu gwarancji 
depozytów.

3. Obecni deponenci otrzymują informacje 
na wyciągach ze swoich rachunków. 
Informacje te obejmują potwierdzenie, że 
depozyty są depozytami kwalifikującymi 
się w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 4. 
Ponadto konieczne jest odniesienie do 
arkusza informacyjnego w załączniku III 
i arkusz ten jest załączany do jednego z 
wyciągów z rachunku deponentów. 
Wskazuje się również stronę internetową 
właściwego systemu gwarancji depozytów.

Or. en

Uzasadnienie

Udzielanie obecnym deponentom odpowiednich informacji o gwarancji w ramach systemu 
gwarancji depozytów ma podstawowe znaczenie i załączanie arkusza informacyjnego 
określonego w załączniku III do jednego z wyciągów z rachunku nie powinno stanowić dla 
instytucji finansowych dużego obciążenia.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje przewidziane w ust. 1 muszą, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
krajowymi danego państwa, być dostępne 
w języku urzędowym lub w jednym z 
języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym został 
utworzony oddział.

4. Informacje przewidziane w ust. 1 muszą, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
krajowymi danego państwa, być dostępne 
w języku urzędowym lub w jednym z 
języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym został 
utworzony oddział, a także w innych 
językach, jeśli deponenci zwrócą się o to i 
oddział jest w stanie spełnić tę prośbę.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie bardziej elastycznego rozwiązania, które zostanie 
uzgodnione przez obydwie strony, w celu zapewnienia niezbędnych informacji również w 
innych językach. Sprawozdawczyni jest przekonana, że takie rozwiązanie zostanie z 
zadowoleniem przyjęte w regionach przygranicznych i przez ekspatów oraz że zwiększy 
konkurencję transgraniczną w ramach rynku wewnętrznego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku połączenia instytucji 
kredytowych ich deponenci są 
informowani o połączeniu co najmniej na 
miesiąc, zanim nabierze ono skutków
prawnych. Deponenci są informowani o 
fakcie, iż z chwilą gdy połączenie staje się 
skuteczne, wszystkie ich depozyty 
ulokowane w każdym z łączących się 
banków zostaną zsumowane do celów 
określenia zakresu ich ochrony w ramach 

6. W przypadku połączenia instytucji 
kredytowych ich deponenci są 
informowani o połączeniu co najmniej na 
miesiąc, zanim nabierze ono skutków 
prawnych. Deponenci są informowani o 
fakcie, iż z chwilą gdy połączenie staje się 
skuteczne, wszystkie ich depozyty
ulokowane w każdym z łączących się 
banków zostaną zsumowane do celów 
określenia zakresu ich ochrony w ramach 
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systemu gwarancji depozytów. systemu gwarancji depozytów. Deponenci 
mają możliwość wycofania swoich 
depozytów w ramach gwarancji określonej 
w art. 7 bez ponoszenia jakichkolwiek 
opłat karnych i przy zachowaniu 
wszystkich naliczonych odsetek i 
uzyskanych korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Deponenci nie tylko powinni być odpowiednio informowani, ale powinni również mieć 
możliwość przeniesienia niegwarantowanych depozytów do innej instytucji kredytowej bez 
ponoszenia kar, ponieważ nie powinni oni odczuwać negatywnych skutków będących 
rezultatem połączenia ich instytucji kredytowej.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja, 
przy wsparciu [Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego], przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat postępów we 
wdrażaniu niniejszej dyrektywy. W 
sprawozdaniu tym dokonywana jest w 
szczególności ocena możliwości określenia 
poziomu docelowego na podstawie 
gwarantowanych depozytów, bez 
zmniejszania ochrony deponentów.

5. Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja, 
przy wsparciu [Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego], przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat postępów we 
wdrażaniu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest powiązana ze zmianami wprowadzonymi w art. 2 ust. 1 lit. h).
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się załącznik I.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest powiązana ze zmianami wprowadzonymi w art. 11.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się załącznik II.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest powiązana ze zmianami wprowadzonymi w art. 11.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli należny i wymagalny depozyt nie 
został wypłacony przez instytucję 
kredytową z przyczyn, które są 
bezpośrednio związane z jej sytuacją 
finansową, deponenci są spłacani przez 
system gwarancji depozytów. [Wpisać 

Jeżeli należny i wymagalny depozyt nie 
został wypłacony przez instytucję 
kredytową z przyczyn, które są 
bezpośrednio związane z jej sytuacją 
finansową, deponenci są spłacani przez 
system gwarancji depozytów. [Wpisać 
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nazwę produktu] [wpisać nazwę instytucji 
kredytowej prowadzącej rachunek] jest 
zasadniczo objęty gwarancją właściwego 
system gwarancji depozytów.

nazwę produktu] [wpisać nazwę instytucji 
kredytowej prowadzącej rachunek] jest 
objęty gwarancją właściwego systemu
gwarancji depozytów zgodnie z dyrektywą 
2011/.../UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie systemów gwarancji 
depozytów.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie języka bardziej zrozumiałego dla konsumentów i 
uproszczenie terminologii stosowanej w załączniku III (Wzór arkusza informacji dla 
deponentów).

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota gwarancji wynosi maksymalnie 100 
000 EUR na bank. Oznacza to, że w celu 
określenia kwoty objętej gwarancją 
sumowane są wszystkie depozyty 
ulokowane w tym samym banku. 
Przykładowo, jeżeli deponent posiada 90 
000 EUR na rachunku oszczędnościowym i 
20 000 EUR na rachunku bieżącym, 
spłaconych zostanie jedynie 100 000 EUR.

Kwota gwarancji wynosi maksymalnie 100 
000 EUR na bank. Oznacza to, że w celu 
określenia kwoty objętej gwarancją 
sumowane są wszystkie depozyty 
ulokowane w tym samym banku. Na 
przykład: jeżeli deponent posiada 90 000 
EUR na rachunku oszczędnościowym i 20 
000 EUR na rachunku bieżącym, 
spłaconych zostanie jedynie 100 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie języka bardziej zrozumiałego dla konsumentów i 
uproszczenie terminologii stosowanej w załączniku III (Wzór arkusza informacji dla 
deponentów).
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[Tylko w stosownych przypadkach]: 
Metoda ta jest również stosowana w 
przypadku, gdy bank prowadzi działalność 
pod różnymi nazwami handlowymi. 
[Wpisać nazwę instytucji kredytowej 
prowadzącej rachunek] działa również pod 
nazwą [wpisać wszystkie inne nazwy tej 
samej instytucji kredytowej]. Oznacza to, 
że suma wszystkich depozytów 
ulokowanych w instytucjach działających 
pod jedną lub wieloma z tych nazw 
handlowych jest gwarantowana łącznie do 
wysokości 100 000 EUR.

[Tylko w stosownych przypadkach, jeśli 
dane państwo członkowskie nie podjęło 
decyzji o stosowaniu przepisów 
określonych w art. 6 ust. 1]: Metoda ta jest 
również stosowana w przypadku, gdy bank 
prowadzi działalność pod różnymi 
nazwami handlowymi. [Wpisać nazwę 
instytucji kredytowej prowadzącej 
rachunek] działa również pod nazwą 
[wpisać wszystkie inne nazwy tej samej 
instytucji kredytowej]. Oznacza to, że 
suma wszystkich depozytów ulokowanych 
w instytucjach działających pod jedną lub 
wieloma z tych nazw handlowych jest 
gwarantowana łącznie do wysokości 100 
000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest zgodna ze zmianą wprowadzoną w art. 6 ust. 1.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit szósty 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadniczo depozyty wszystkich klientów 
indywidualnych i przedsiębiorstw są 
chronione przez systemy gwarancji 
depozytów. O wyjątkach obowiązujących 
w odniesieniu do określonych depozytów 
informuje strona internetowa właściwego 
systemu gwarancji depozytów. Na 
odpowiednie zapytanie również bank 
udziela informacji o tym, czy określone 

Zasadniczo deponenci (prywatni lub 
biznesowi) są chronieni przez systemy 
gwarancji depozytów. O wyjątkach 
obowiązujących w odniesieniu do 
określonych depozytów informuje strona 
internetowa właściwego systemu gwarancji 
depozytów [wpisać adres strony 
internetowej właściwego systemu
gwarancji depozytów]. Na odpowiednie 
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produkty są objęte ochroną czy też nie. 
Jeżeli depozyty są gwarantowane, bank 
potwierdza to również na wyciągu z 
rachunku.

zapytanie również bank musi udzielić 
informacji o tym, czy określone produkty 
są objęte ochroną czy też nie. Jeżeli 
depozyty są gwarantowane, bank wskazuje 
to również na wyciągu z rachunku.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie języka bardziej zrozumiałego dla konsumentów i 
uproszczenie terminologii stosowanej w załączniku III (Wzór arkusza informacji dla 
deponentów).

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit siódmy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwym systemem gwarancji 
depozytów jest [wpisać nazwę oraz adres, 
telefon, adres poczty elektronicznej i stronę 
internetową]. Dokonuje on spłaty 
depozytów (w kwocie do 100 000 EUR) w 
terminie sześciu tygodni, a od 31 grudnia 
2013 r. w terminie tygodnia.

Właściwym systemem gwarancji 
depozytów jest [wpisać nazwę oraz adres, 
telefon, adres poczty elektronicznej i stronę 
internetową]. Dokonuje on spłaty 
depozytów (w kwocie do 100 000 EUR) w 
terminie sześciu tygodni, od 31 grudnia 
2013 r. w terminie 20 dni roboczych, a od 
1 stycznia 2016 r. w terminie siedmiu dni 
roboczych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie języka bardziej zrozumiałego dla konsumentów i 
uproszczenie terminologii stosowanej w załączniku III (Wzór arkusza informacji dla 
deponentów).

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit ósmy 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli spłata depozytów nie nastąpiła w 
tych terminach, należy skontaktować się w 
systemem gwarancji depozytów, ponieważ 
termin wnoszenia roszczeń może po 
pewnym czasie upłynąć. Dalsze informacje 
można uzyskać na następującej stronie 
internetowej [wpisać adres strony 
internetowej właściwego systemu 
gwarancji depozytów].

Jeżeli spłata depozytów nie nastąpiła w 
tych terminach, należy skontaktować się w 
systemem gwarancji depozytów, ponieważ 
termin wnoszenia roszczeń upływa po 
[wpisać właściwy okres mający 
zastosowanie w danym państwie 
członkowskim i dokładne odniesienie do 
krajowego aktu prawnego, a zwłaszcza do 
artykułu, w którym określono odnośne 
przepisy]. Dalsze informacje można 
uzyskać na następującej stronie 
internetowej [wpisać adres strony 
internetowej właściwego systemu 
gwarancji depozytów].

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie języka bardziej zrozumiałego dla konsumentów i 
uproszczenie terminologii stosowanej w załączniku III (Wzór arkusza informacji dla 
deponentów). Okresy, w których można wnosić roszczenia, są różne w poszczególnych 
państwach członkowskich i bardziej praktycznym rozwiązaniem jest, aby to instytucja 
kredytowa przekazywała tę informację klientom, a nie by poszczególni konsumenci musieli ją 
zdobywać na własną rękę.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit dziewiąty 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[Tylko w stosownych 
przypadkach]:Depozyt jest gwarantowany 
przez instytucjonalny system ochrony, 
który [nie] jest uznany jako system 
gwarancji depozytów. Oznacza to, że 
wszystkie banki, które są członkami tego 
systemu, udzielają sobie wzajemnej 
pomocy w celu uniknięcia upadłości 
banku. Jeśli mimo tego dojdzie do 

[Tylko w stosownych 
przypadkach]:Depozyt jest gwarantowany 
przez instytucjonalny system gwarancji. 
Oznacza to, że wszystkie banki, które są 
członkami tego systemu, udzielają sobie 
wzajemnej pomocy w celu uniknięcia 
upadłości banku. Jeśli mimo tego dojdzie 
do upadłości banku depozyty zostaną 
spłacone do wysokości 100 000 EUR.
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upadłości banku depozyty zostaną spłacone 
do wysokości 100 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uproszczenie terminologii stosowanej w załączniku III (Wzór arkusza 
informacji dla deponentów).


