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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea sprijină în general revizuirea Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare 
a depozitelor (SGD), având în vedere faptul că sistemul actual necesită o soluție mai 
armonizată. Recenta criză financiară demonstrează că ar trebui furnizat un cadru mai solid 
pentru depășirea instabilității piețelor financiare. În prezent în UE există aproximativ 40 de 
SGD care acoperă diferite grupuri de deponenți și depozite cu niveluri diferite de protecție și 
care impun diferite obligații instituțiilor financiare. Un astfel de sistem fragmentat de SGD 
limitează beneficiile pieței interne și nu oferă o bază solidă pentru combaterea crizelor 
viitoare. În plus, sistemele actuale sunt subfinanțate în multe state membre.

În vederea îmbunătățirii clarității textului Comisiei și a prezentării unor observații critice la 
adresa propunerii, raportoarea sugerează următoarele amendamente substanțiale:

- Lărgirea sferei de aplicare a directivei pentru a acoperi instrumentele tradiționale de 
economii, cum ar fi carnetele de economii și certificatele de depozit. Aceste depozite, deși nu 
sunt legate de un cont bancar, sunt utilizate drept un înlocuitor al conturilor de economii.

- Clarificarea dispozițiilor vagi care nu ar oferi securitate juridică consumatorilor și 
instituțiilor financiare.

- Introducerea unor dispoziții pentru proceduri decizionale mai rapide, având în vedere faptul 
că, în cazul unor probleme financiare ale instituțiilor de creditare, este necesar ca autoritățile 
competente să fie informate fără întârziere, iar ulterior este necesar ca aceste autorități, 
împreună cu sistemele de garantare a depozitelor, să acționeze rapid pentru a proteja 
consumatorii.

- Asigurarea faptului că depozitele autorităților locale (municipiile) sunt de asemenea 
acoperite de SGD.  Cele mai multe autorități locale sunt entități mici cu bugete reduse, fără 
legătură directă cu bugetul central de stat și cu o capacitate limitată de a evalua credibilitatea 
unei instituții de creditare.

- Permiterea unei acoperiri mai extinse a balanțelor temporar mari pentru depozitele care 
îndeplinesc considerații sociale definite de legislația națională (precum concedieri, 
indemnizații de asigurare etc.)

- Extinderea termenului de rambursare propus de 7 zile la 7 zile lucrătoare și transformarea 
rambursării într-un proces obligatoriu, și nu facultativ. Data punerii în aplicare este, totuși, 
mutată în 2016 din cauza adaptării sistemelor informatice. Consumatorii ar putea fi nevoiți să 
deschidă un nou cont, ceea ce poate fi dificil de realizat în 7 zile. Termenul de rambursare 
actual de 20+10 zile lucrătoare ar trebui mai întâi pus în practică în mod adecvat înainte de a 
limita și mai mult perioada de rambursare, însă raportoarea sugerează ca statelor membre cu 
perioade mai reduse de rambursare să li se permită păstrarea acestor dispoziții.

- În multe state membre, o instituție bancară poate opera sub diferite nume de marcă, însă 
aceasta nu trebuie să obțină decât o singură autorizație din partea autorității de reglementare. 
Într-un astfel de caz, un consumator care deține mai multe conturi la bănci cu nume de marcă 
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diferite, însă acoperite de o singură licență, ar fi compensat doar în limita sumei de 100 000 
EUR. Raportoarea sugerează ca statelor membre să li se permită să decidă dacă acoperirea 
SGD se aplică separat depozitelor plasate la fiecare entitate cu nume de marcă, chiar dacă 
acestea sunt operate de o singură instituție de credit.

- Sprijinirea trecerii către finanțarea ex-ante a SGD și reducerea costurilor armonizării. 
Nivelul-țintă stabilit pe baza unor depozite eligibile creează o povară extrem de grea pentru 
instituțiile financiare și anulează legătura dintre suma efectivă a depozitelor și contribuțiile 
instituțiilor.  Raportoarea a ales un alt concept al depozitelor acoperite, care cuprinde suma 
reală a depozitelor și corespunde astfel mai bine necesităților protecției consumatorilor.

- Raportoarea este convinsă, de asemenea, că SGD ar trebui să poată folosi fondurile proprii 
pentru intervenții timpurii pentru a reduce la minimum efectele unei potențiale incapacități de 
plată a băncilor asupra clienților.

- Împrumuturile reciproce între sistemele din diferite state membre ar putea fi de ajutor, însă 
ar putea, de asemenea, transfera o criză dintr-o țară în alta. De aceea, raportoarea propune 
schimbarea acestei dispoziții dintr-o obligație într-un cadru-model, care poate fi utilizat dacă 
este cazul, iar participarea într-un astfel de sistem ar depinde de statele membre (de exemplu, 
prin semnarea acordurilor transfrontaliere corespunzătoare).

- Eliminarea articolului 11 și a anexelor I și II privind calcularea contribuțiilor în funcție de 
riscuri, având în vedere că acest aspect, în conformitate cu principiul subsidiarității, ar trebui 
să fie la alegerea statelor membre. Sistemul propus nu ar garanta obiectivul declarat (adică 
aceleași contribuții pentru bănci cu același profil de risc în state membre diferite) datorită 
condițiilor diferite ale piețelor financiare pe teritoriul UE și a specificității produselor oferite 
consumatorilor (adică depozite la băncile care permit economii pentru locuință).

- Consolidarea furnizării de informații și oferirea pentru consumatori a posibilității (de 
exemplu, în cazul fuziunilor) de a transfera depozite neprotejate la altă instituție de credit fără 
penalități. Deponenții efectivi vor primi formularul de informații (bazat pe anexa III) într-un 
extras de cont bancar.

- Permiterea alegerii regimului lingvistic al cerințelor de informare, în cazul în care acesta este 
agreat de ambele părți, pentru a oferi o soluție flexibilă pentru regiunile de frontieră și pentru 
persoanele expatriate și pentru a spori concurența transfrontalieră pe piața internă în general.

- Simplificarea terminologiei utilizate în anexa III, astfel încât informațiile pentru consumatori 
să fie oferite într-un limbaj inteligibil.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a limita protecția depozitelor la 
nivelul necesar pentru a asigura claritatea 
juridică și transparența pentru deponenți și 
a evita transferul riscurilor de investiții 
către sistemele de garantare a depozitelor, 
anumite produse financiare cu caracter de 
produse de investiții trebuie excluse din 
sfera de acoperire, în special cele care nu 
pot fi rambursate la valoarea nominală și 
cele a căror existență nu poate fi dovedită 
decât printr-un certificat.

(17) Pentru a limita protecția depozitelor la 
nivelul necesar pentru a asigura claritatea 
juridică și transparența pentru deponenți și 
a evita transferul riscurilor de investiții 
către sistemele de garantare a depozitelor, 
anumite produse financiare cu caracter de 
produse de investiții trebuie excluse din 
sfera de acoperire, în special cele care nu 
pot fi rambursate la valoarea nominală.

Or. en

Justificare
Prezentul considerent este modificat în conformitate cu amendamentul la articolul 2 alineatul 
(1) litera (a) și alineatul (2) prima liniuță.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Anumiți deponenți nu trebuie să fie 
eligibili pentru protecția depozitelor, în 
particular autoritățile publice sau alte 
instituții financiare. Numărul redus al 
acestora raportat la toți ceilalți deponenți 
limitează impactul asupra stabilității 
financiare în cazul în care o bancă devine 
incapabilă să își onoreze obligațiile. 
Totodată, autoritățile au acces la credit 
mult mai ușor decât cetățenii. Entitățile din 
afara sectorului financiar trebuie, în 
principiu, să fie acoperite, indiferent de 
dimensiunea lor.

(18) Anumiți deponenți nu trebuie să fie 
eligibili pentru protecția depozitelor, în 
particular autoritățile publice centrale sau 
alte instituții financiare. Numărul redus al 
acestora raportat la toți ceilalți deponenți 
limitează impactul asupra stabilității 
financiare în cazul în care o bancă devine 
incapabilă să își onoreze obligațiile. 
Totodată, autoritățile centrale au acces la 
credit mult mai ușor decât cetățenii. 
Entitățile din afara sectorului financiar 
trebuie, în principiu, să fie acoperite, 
indiferent de dimensiunea lor.
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Or. en

Justificare
Prezentul amendament face referire la modificările aduse la articolul 4 alineatul (1) litera (j).

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 24 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Contribuțiile la sistemele de 
garantare a depozitelor trebuie să țină 
seama de gradul de risc pe care și-l asumă 
membrii acestora. Acest lucru ar permite 
reflectarea profilului de risc al fiecărei 
bănci și ar duce la calcularea corectă a 
contribuțiilor, oferind stimulente pentru 
desfășurarea activității după un model de 
afaceri mai puțin riscant. Crearea unui 
set de indicatori principali obligatorii 
pentru toate statele membre și a unui alt 
set de indicatori suplimentari opționali va 
introduce treptat această armonizare.

eliminat

Or. en

Justificare
Prezentul considerent este eliminat în conformitate cu amendamentul la articolul 11.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 26 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Perioada de plată a compensațiilor de 
maximum șase săptămâni începând cu 31 
decembrie 2010  este contrară nevoii de a 
păstra încrederea deponenților și nu 
corespunde necesităților lor. Prin urmare, 

(26) Perioada de plată a compensațiilor de 
maximum șase săptămâni începând cu 31 
decembrie 2010 este contrară nevoii de a 
păstra încrederea deponenților și nu 
corespunde necesităților lor. Prin urmare, 
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termenul de plată a compensațiilor ar trebui 
redus la o perioadă de o săptămână.

termenul de plată a compensațiilor ar trebui 
redus la o perioadă de șapte zile lucrătoare 
până la 31 decembrie 2015. Până la 31 
decembrie 2015, termenul de plată a 
compensațiilor ar trebui redus la o 
perioadă de 20 de zile lucrătoare.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament face referire la modificările aduse la articolul 7.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 32 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Respectând supravegherea sistemelor 
de garantare a depozitelor de către statele 
membre, Autoritatea Bancară Europeană 
trebuie să contribuie la atingerea 
obiectivului de a facilita accesul la 
activitate și desfășurarea activității pentru 
instituțiile de credit, asigurând în același 
timp protecția adecvată a deponenților. În 
acest scop, autoritatea trebuie să confirme 
îndeplinirea condițiilor prevăzute de 
prezenta directivă pentru acordarea de 
împrumuturi între sistemele de garantare a 
depozitelor și să precizeze, în limitele 
stricte impuse prin prezenta directivă, 
sumele care trebuie împrumutate de 
fiecare sistem, rata inițială a dobânzii și 
durata împrumutului. În acest sens, 
Autoritatea Bancară Europeană trebuie 
totodată să strângă informații despre 
sistemele de garantare a depozitelor, în 
special cu privire la valoarea depozitelor 
garantate, informații care trebuie 
confirmate de către autoritățile competente.
Ea trebuie să informeze celelalte sisteme 
de garantare a depozitelor în legătură cu 
obligația lor de a da cu împrumut fonduri.

(32) Respectând supravegherea sistemelor 
de garantare a depozitelor de către statele 
membre, Autoritatea Bancară Europeană 
trebuie să contribuie la atingerea 
obiectivului de a facilita accesul la 
activitate și desfășurarea activității pentru 
instituțiile de credit, asigurând în același 
timp protecția adecvată a deponenților. În 
acest scop, autoritatea trebuie să confirme 
îndeplinirea condițiilor prevăzute de 
prezenta directivă pentru acordarea de 
împrumuturi între sistemele de garantare a 
depozitelor, rata inițială a dobânzii și 
durata împrumutului. În acest sens, 
Autoritatea Bancară Europeană trebuie 
totodată să strângă informații despre 
sistemele de garantare a depozitelor, în 
special cu privire la valoarea depozitelor 
garantate, informații care trebuie 
confirmate de către autoritățile competente.
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Or. en

Justificare
Prezentul amendament face referire la modificările aduse la articolul 10.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 33 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Este necesară introducerea unui 
instrument eficient care să prevadă 
standarde tehnice armonizate aplicabile 
serviciilor financiare, pentru a asigura 
condiții concurențiale echitabile și 
protecția adecvată a deponenților de pe 
întreg teritoriul Europei. Aceste standarde 
trebuie introduse pentru standardizarea 
calculării contribuțiilor în funcție de 
riscuri.

(33) Este necesară introducerea unui 
instrument eficient care să prevadă 
standarde tehnice armonizate aplicabile 
serviciilor financiare, pentru a asigura 
condiții concurențiale echitabile și 
protecția adecvată a deponenților de pe 
întreg teritoriul Europei.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament face referire la modificările aduse la articolul 11.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – paragraful 3 – liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

existența sa nu poate fi demonstrată decât 
printr-un certificat, altul decât un extras 
de cont;

eliminat

Or. en
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Justificare
Prezentul amendament permite acoperirea instrumentelor tradiționale de economii, cum ar fi 
carnetele de economii și certificatele de depozit. Aceste depozite sunt utilizate drept un 
înlocuitor al conturilor de economii și sunt cunoscute de consumatorii din multe state 
membre. În schimb, titlurile de creanță (a căror existență este, de asemenea, dovedită doar 
printr-un certificat) rămân în afara sferei de protecție a sistemelor de garantare a 
depozitelor, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (k).

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) autoritățile competente au constatat că, 
din punctul lor de vedere, instituția de 
credit în cauză pare să nu fie capabilă, 
pentru moment și din motive legate direct 
de situația sa financiară, să plătească 
depozitul și să nu aibă, pe termen scurt, 
nici o perspectivă de a putea să o facă. 
Autoritățile competente fac această 
constatare cât mai curând posibil și în orice 
caz nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de 
la data la care au stabilit pentru prima oară 
că acea instituție de credit nu a plătit 
depozitele datorate și exigibile; sau

(i) autoritățile competente au constatat că, 
în conformitate cu informațiile de care 
dispun în prezent, instituția de credit în 
cauză nu este capabilă, pentru moment și 
din motive legate direct de situația sa 
financiară, să plătească depozitul și să nu 
aibă, pe termen scurt, nici o perspectivă de 
a putea să o facă. Autoritățile competente 
fac această constatare cât mai curând 
posibil și în orice caz nu mai târziu de cinci 
zile lucrătoare de la data la care au fost
înștiințate pentru prima oară că acea 
instituție de credit nu a plătit depozitele 
datorate și exigibile; sau

Or. en

Justificare
Prezentul amendament vizează clarificarea dispozițiilor prea vagi din punct de vedere legal, 
care nu ar oferi securitate juridică suficientă. Decizia autorităților competente relevante 
conform căreia o instituție financiară nu este solvabilă ar trebui să fie însoțită de dovezi 
bazate pe informațiile deținute de acestea în prezent, și nu pe punctul lor de vedere (astfel 
cum a propus Comisia), pentru a împiedica apariția unor posibile dispute viitoare privind 
deciziile nefondate.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „nivel-țintă” înseamnă 1,5% din 
depozitele eligibile de a căror garantare
este responsabil un sistem de garantare a 
depozitelor;

(h) „nivel-țintă” înseamnă 1,5% din 
depozitele acoperite pentru care este 
responsabil un sistem de garantare a 
depozitelor;
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Justificare
În privința protecției consumatorilor și a limitării costurilor, care vor fi transferate de la 
instituțiile financiare la consumatori, nivelul-țintă ar trebui să fie stabilit pe baza sumei 
efective a depozitelor (depozite acoperite), și nu pe depozite eligibile ipotetice.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o instituție de credit nu 
se conformează obligațiilor care îi revin în 
calitate de membră a unui sistem de 
garantare a depozitelor, sunt notificate 
autoritățile competente care au emis 
autorizația și care, în colaborare cu 
sistemul de garantare, adoptă toate 
măsurile necesare, inclusiv impunerea de 
sancțiuni, pentru a se asigura că instituția 
de credit își respectă obligațiile.

(2) În cazul în care o instituție de credit nu 
se conformează obligațiilor care îi revin în 
calitate de membră a unui sistem de 
garantare a depozitelor, sunt notificate 
imediat autoritățile competente care au 
emis autorizația și care, în colaborare cu 
sistemul de garantare a depozitelor, adoptă 
prompt toate măsurile necesare, inclusiv 
impunerea de sancțiuni, pentru a se asigura 
că instituția de credit își respectă 
obligațiile.

Or. en

Justificare
În cazul unor probleme financiare ale instituțiilor de credit, este necesar ca autoritățile 
competente să fie informate fără întârziere, iar ulterior este necesar ca autoritățile 
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competente, împreună cu sistemele de garantare a depozitelor, să acționeze în mod rapid 
pentru a proteja consumatorii.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera j 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) depozitele plasate de către autorități; (j) depozitele plasate de către autorități 
centrale;

Or. en

Justificare
Prezentul amendament permite ca depozitele autorităților locale (municipii) să fie, de 
asemenea, acoperite până la suma de 100 000 EUR, spre deosebire de autoritățile centrale, 
care sunt direct legate de bugetul central de stat. Cele mai multe autorități locale (municipii) 
sunt entități mici cu bugete reduse, care pot fi puse grav în pericol în cazul unui faliment 
bancar.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) depozitele care îndeplinesc 
considerente sociale definite în dreptul 
intern și sunt legate de plăți specifice, 
precum concedieri, indemnizații de 
asigurare, malpraxis, plăți impuse de curți 
de justiție sau tribunale și compensări 
pentru daune penale sau condamnări pe 
nedrept. Perioada de garantare nu 
depășește o perioadă de 12 luni după o 
astfel de plată.

Or. en
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Justificare
În mod similar cu prezentul alineat literele (a) și (b), amendamentul permite acoperirea de 
100% pentru balanțele temporar mari ale conturilor timp de un an în cazul plăților speciale, 
precum concedieri, indemnizații de asigurare etc. Este de competența statelor membre să 
permită o astfel de posibilitate în cadrul legislației naționale.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Limita menționată la articolul 5 
alineatul  (1) se aplică depozitelor agregate 
plasate la aceeași instituție de credit, 
indiferent de numărul depozitelor, de
monedă și de  situarea în interiorul Uniunii.

(1) Limita menționată la articolul 5 
alineatul  (1) se aplică depozitelor agregate 
plasate la aceeași instituție de credit, 
indiferent de numărul depozitelor, de
monedă și de  situarea în interiorul Uniunii.
În cazul în care legislația națională 
permite unei instituții de credit să își 
desfășoare activitatea sub nume de marcă 
diferite, statele membre pot decide ca 
limita să se aplice sumei totale a 
depozitelor plasate la fiecare entitate cu 
nume de marcă distinct operată de o 
singură instituție de credit. Statul membru 
reflectă o astfel de decizie prin mărirea în 
mod corespunzător a contribuțiilor 
instituției de credit, în temeiul articolului 
9.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament permite, de asemenea, protejarea consumatorilor care dețin mai multe 
conturi în instituții financiare cu nume de marcă diferite, însă care au același proprietar, 
adică funcționează sub aceeași licență. Acești consumatori vor primi compensații în limita a 
100 000 EUR pentru fiecare cont, în cazul în care statul membru decide că acoperirea SGD 
se aplică depozitelor plasate la fiecare entitate cu nume de marcă distinct operată de o 
singură instituție de credit.
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemele de garantare a depozitelor 
trebuie să poată rambursa depozitele 
indisponibile în termen de șapte  zile de la 
data la care autoritățile competente 
efectuează o constatare în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (1) litera (e) punctul (i) 
sau de la data la care o autoritate 
judecătorească a pronunțat o hotărâre în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (1) 
litera (e) punctul (ii).

(1) Sistemele de garantare a depozitelor 
rambursează depozitele indisponibile în 
termen de 20 de zile lucrătoare de la data 
la care autoritățile competente efectuează o 
constatare în conformitate cu articolul 2 
alineatul (1) litera (e) punctul (i) sau de la 
data la care o autoritate judecătorească a 
pronunțat o hotărâre în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (1) litera (e) punctul 
(ii).

Or. en

Justificare
Consumatorii ar trebui să aibă acces la depozitele lor cât mai rapid posibil. Cu toate acestea, 
termenul de rambursare propus de Comisie ar putea cauza în prezent probleme instituțiilor 
financiare, însă cu perioade de aplicare mai lungi, aceste efecte negative pot fi diminuate. 
Termenul de rambursare actual de 20+10 zile lucrătoare ar trebui mai întâi pus în practică 
în mod adecvat înainte de a limita și mai mult termenul de rambursare la 7 zile lucrătoare, 
însă statele membre cu perioade reduse de rambursare pot păstra această dispoziție.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Începând cu 1 ianuarie 2016, 
perioada de rambursare aplicabilă 
menționată la alineatul (1) este de 7 zile 
lucrătoare.

Or. en

Justificare
Consumatorii ar trebui să aibă acces la depozitele lor cât mai rapid posibil. Cu toate acestea, 
termenul de rambursare propus de Comisie ar putea cauza în prezent probleme instituțiilor 
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financiare, însă cu perioade de aplicare mai lungi, aceste efecte negative pot fi diminuate. 
Termenul de rambursare actual de 20+10 zile lucrătoare ar trebui mai întâi pus în practică 
în mod adecvat înainte de a limita și mai mult termenul de rambursare la 7 zile lucrătoare, 
însă statele membre cu perioade reduse de rambursare pot păstra această dispoziție.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mijloacele financiare disponibile trebuie să 
atingă cel puțin nivelul-țintă. Atunci când 
capacitatea de finanțare nu atinge nivelul-
țintă, plata contribuțiilor se reia cel puțin 
până la atingerea nivelului-țintă. Atunci 
când mijloacele financiare disponibile au o 
valoare mai mică de două treimi din 
nivelul-țintă, contribuția regulată trebuie să 
fie de cel puțin 0,25% din depozitele 
eligibile.

Mijloacele financiare disponibile trebuie să 
atingă cel puțin nivelul-țintă. Atunci când 
capacitatea de finanțare nu atinge nivelul-
țintă, plata contribuțiilor se reia cel puțin 
până la atingerea nivelului-țintă. Atunci 
când mijloacele financiare disponibile au o 
valoare mai mică de două treimi din 
nivelul-țintă, contribuția regulată trebuie să 
fie de cel puțin 0,25% din depozitele 
acoperite.

Or. en

Justificare
În privința protecției consumatorilor și a limitării costurilor, care vor fi transferate de la 
instituțiile financiare la consumatori, nivelul-țintă și contribuțiile ar trebui să fie stabilite pe 
baza sumei efective a depozitelor (depozite acoperite), și nu pe baza depozitelor eligibile 
ipotetice.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mijloacele financiare ale sistemului 
depășesc 1% din depozitele eligibile după 
luarea acestei măsuri;

(a) mijloacele financiare ale sistemului 
depășesc 0,75% din depozitele acoperite
după luarea acestei măsuri;
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Or. en

Justificare
Pentru a proteja consumatorii în mod mai eficient, SGD ar trebui să poată folosi fondurile 
proprii pentru intervenții timpurii, astfel încât efectele unui eventual faliment bancar și 
asupra clienților și asupra economiei să fie reduse la minimum. În privința protecției 
consumatorilor și a limitării costurilor, care vor fi transferate de la instituțiile financiare la 
consumatori, nivelul-țintă și contribuțiile ar trebui să fie stabilite pe baza sumei efective a 
depozitelor (depozite acoperite), și nu pe baza depozitelor eligibile ipotetice.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la caz la caz, cu autorizarea autorităților 
competente după o cerere motivată a 
sistemului de garantare a depozitelor în 
cauză, procentul menționat la litera (a) 
poate fi stabilit între 0,75% și 1%.

De la caz la caz, cu autorizarea autorităților 
competente după o cerere motivată a 
sistemului de garantare a depozitelor în 
cauză, procentul menționat la litera (a) 
poate fi stabilit între 0,5% și 0,75%.

Or. en

Justificare
Pentru a proteja consumatorii în mod mai eficient, SGD ar trebui să poată folosi fondurile 
proprii pentru intervenții timpurii, astfel încât efectele unui eventual faliment bancar asupra 
clienților și a economiei să fie reduse la minimum.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un sistem are dreptul de a împrumuta 
fonduri de la toate celelalte sisteme de 
garantare a depozitelor menționate la 
articolul 1 alineatul (2) de pe teritoriul 
Uniunii dacă sunt îndeplinite cumulativ 

(1) Un sistem are opțiunea de a împrumuta 
fonduri de la celelalte sisteme de garantare 
a depozitelor menționate la articolul 1 
alineatul (2) de pe teritoriul Uniunii dacă 
sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
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următoarele condiții: condiții:

Or. en

Justificare
Împrumuturile reciproce între sistemele din diferite state membre ar putea fi de ajutor sau ar 
putea transfera criza dintr-o țară în alta, iar raportoarea propune să schimbe această 
dispoziție dintr-o obligație într-un cadru-model, care poate fi utilizat dacă este cazul, iar 
participarea într-un astfel de sistem ar depinde de statele membre (de exemplu, prin 
semnarea acordurilor transfrontaliere corespunzătoare).

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Calcularea contribuțiilor la sistemele de 
garantare a depozitelor
(1) Contribuțiile la sistemele de garantare 
a depozitelor menționate la articolul 9 se 
determină pentru fiecare membru pe baza 
gradului de risc asumat de acesta. 
Instituțiile de credit plătesc cel puțin 75% 
și cel mult 200% din suma cu care ar 
trebui să contribuie o bancă cu risc 
mediu. Statele membre pot decide ca 
membrii sistemelor de garantare a 
depozitelor menționate la articolul 1 
alineatele (3) și (4) să plătească 
contribuții mai mici la sistemele de 
garantare a depozitelor, dar nu mai puțin 
de 37,5% din suma cu care ar trebui să 
contribuie o bancă cu risc mediu.
(2) Stabilirea gradului de risc asumat și 
calcularea contribuțiilor se bazează pe 
elementele menționate în anexele I și II.
(3) Alineatul (2) nu se aplică sistemelor de 
garantare a depozitelor menționate la 
articolul 1 alineatul (2).
(4) Comisiei îi sunt delegate competențe 
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pentru a preciza elementele definițiilor și 
metodelor din anexa II partea A. Aceste 
proiecte de standarde de reglementare se 
adoptă potrivit articolelor 7-7d din 
[Regulamentul ABE]. Autoritatea 
Bancară Europeană poate elabora 
proiecte de standarde de reglementare pe 
care le înaintează Comisiei.
(5) Până la data de 31 decembrie 2012, 
Autoritatea Bancară Europeană publică 
linii directoare cu privire la aplicarea 
anexei II partea B conform [articolului 8 
din Regulamentul ABE].

Or. en

Justificare
Sistemul calculării contribuțiilor în funcție de riscuri ar trebui să țină de competența statelor 
membre, având în vedere faptul că dispozițiile naționale pot fi adaptate mai bine la nevoile 
consumatorilor (de exemplu, în cazul depozitelor larg răspândite deținute în cadrul unor 
instituții financiare speciale, precum băncile care permit economii pentru locuință).

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că instituțiile 
de credit pun la dispoziția deponenților 
existenți și potențiali informațiile necesare 
pentru identificarea sistemului de garantare 
a depozitelor la care participă instituția și 
sucursalele sale din interiorul Uniunii. În 
cazul în care un depozit nu este garantat 
printr-un sistem de garantare a depozitelor 
în conformitate cu articolul 4  , instituția de 
credit informează deponentul în acest sens.

(1) Statele membre se asigură că instituțiile 
de credit pun la dispoziția deponenților 
existenți și potențiali informațiile necesare 
suficiente pentru identificarea sistemului 
de garantare a depozitelor la care participă 
instituția și sucursalele sale din interiorul 
Uniunii. În cazul în care un depozit nu este 
garantat printr-un sistem de garantare a 
depozitelor în conformitate cu articolul 4 , 
instituția de credit informează deponentul 
în acest sens, iar în acest caz deponentului 
i se oferă posibilitatea de a-și retrage 
depozitele fără taxe de penalizare și cu 
toate dobânzile și beneficiile dobândite.
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Or. en

Justificare
În primul rând, deponenții ar trebui să fie informați în mod corespunzător cu privire la o 
astfel de situație și ar trebui să aibă posibilitatea de a-și retrage depozitele fără taxe de 
penalizare și cu toate dobânzile și beneficiile dobândite. 

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile către deponenții efectivi se 
furnizează în extrasele de cont ale acestora. 
Aceste informații constau în confirmarea 
faptului că depozitele sunt eligibile 
conform articolului 2 alineatul (1) și 
articolului 4. Totodată, se face trimitere la 
formularul de informații din anexa III și la 
locul de unde poate fi obținut. Se poate 
indica de asemenea site-ul web al 
sistemului de garantare a depozitelor 
responsabil.

(3) Informațiile către deponenții efectivi se 
furnizează în extrasele de cont ale acestora. 
Aceste informații constau în confirmarea 
faptului că depozitele sunt eligibile 
conform articolului 2 alineatul (1) și 
articolului 4. Totodată, se face trimitere la 
formularul de informații din anexa III și 
acesta se anexează la un extras de cont 
bancar. Se indică de asemenea site-ul web 
al sistemului de garantare a depozitelor 
responsabil.

Or. en

Justificare
Informațiile corespunzătoare privind sistemul de garantare a depozitelor pentru deponenții 
efectivi sunt extrem de importante, iar anexarea formularului de informații din anexa III la un 
extras de cont bancar nu ar trebui să reprezinte pentru instituțiile financiare o povară grea.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile prevăzute la alineatul (1) 
sunt prezentate în forma indicată de legea 
internă, în limba sau limbile statului 

(4) Informațiile prevăzute la alineatul (1) 
sunt prezentate în forma indicată de legea 
internă, în limba sau limbile statului 
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membru în care este stabilită sucursala. membru în care este stabilită sucursala, 
precum și în alte limbi, în cazul în care 
deponentul solicită acest lucru și dacă 
sucursala este în măsură să satisfacă 
această cerere.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament vizează să ofere o soluție mai flexibilă, care va fi agreată de ambele 
părți, pentru furnizarea informațiilor necesare și în alte limbi. Raportoarea este convinsă că 
o astfel de opțiune va fi utilă în regiunile de frontieră și persoanelor expatriate și va spori 
concurența transfrontalieră pe piața internă.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul fuzionării instituțiilor de credit,
deponenții trebuie informați în legătură cu 
fuziunea cel puțin cu o lună înainte ca 
aceasta să intre în vigoare. Deponenții 
trebuie informați că, atunci când fuziunea 
intră în vigoare, toate depozitele deținute la 
fiecare dintre băncile care fuzionează vor fi 
agregate după fuziune pentru a se stabili 
nivelul de garantare asigurat de sistemul de 
garantare a depozitelor.

(6) În cazul fuzionării instituțiilor de credit, 
deponenții trebuie informați în legătură cu 
fuziunea cel puțin cu o lună înainte ca 
aceasta să intre în vigoare. Deponenții 
trebuie informați că, atunci când fuziunea 
intră în vigoare, toate depozitele deținute la 
fiecare dintre băncile care fuzionează vor fi 
agregate după fuziune pentru a se stabili 
nivelul de garantare asigurat de sistemul de
garantare a depozitelor. Deponenții au 
posibilitatea de a-și retrage depozitele 
peste acoperirea garantată la articolul 7 
fără taxe de penalizare și cu toate 
dobânzile și beneficiile dobândite. 

Or. en

Justificare
Deponenții nu ar trebui să fie doar corect informați, ci ar trebui să aibă și posibilitatea de a 
transfera fără penalități depozitele negarantate către altă instituție de creditare, având în 
vedere faptul că aceștia nu ar trebui „să sufere” din cauza acoperii reduse rezultată în urma 
fuziunii instituției de credit la care dețin depozite. 
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Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia, sprijinită de [Autoritatea 
Bancară Europeană], prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până la data de 31 decembrie 2015, un 
raport privind progresele realizate în 
implementarea prezentei directive. Acest 
raport trebuie să examineze în mod 
concret posibilitatea de a stabili nivelul-
țintă pe baza depozitelor garantate, fără a 
reduce protecția acordată deponenților.

(5) Comisia, sprijinită de [Autoritatea 
Bancară Europeană], prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până la data de 31 decembrie 2015, un 
raport privind progresele realizate în 
implementarea prezentei directive.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament are legătură cu modificările aduse la articolul 2 alineatul (1) litera 
(h).

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Anexa I 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa I se elimină.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament are legătură cu modificările aduse la articolul 11.
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Amendamentul 27

Propunere de directivă
Anexa II 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa II se elimină.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament are legătură cu modificările aduse la articolul 11.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un depozit datorat și exigibil 
nu este restituit de o instituție de credit din 
motive legate direct de situația sa 
financiară, deponenții sunt despăgubiți de 
către un sistem de garantare a depozitelor. 
[inserați produsul] oferit de [inserați 
numele instituției de credit la care este 
deschis contul] este, ca regulă generală,
acoperit de sistemul de garantare de
depozitelor responsabil.

Atunci când depozitul dumneavoastră
datorat și exigibil nu este restituit de 
instituția dumneavoastră de credit din 
motive legate direct de situația sa 
financiară, dumneavoastră, în calitate de 
deponent, sunteți despăgubit de către un 
sistem de garantare a depozitelor. [inserați 
produsul] oferit de [inserați numele 
instituției de credit la care este deschis 
contul] este acoperit de sistemul de 
garantare a depozitelor responsabil în 
conformitate cu Directiva 2011/.../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind sistemele de garantare a 
depozitelor.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament vizează reformularea într-un limbaj mai inteligibil pentru 
consumatori și simplifică terminologia utilizată în anexa III (Formular pentru informațiile 
oferite deponenților).
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Amendamentul 29

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rambursarea are un plafon maxim de 
100 000 EUR pentru fiecare bancă. Acest 
lucru înseamnă că toate depozitele de la 
aceeași bancă sunt agregate pentru a 
determina plafonul de garantare. De 
exemplu, dacă un deponent deține un cont 
de economii în valoare de 90 000 EUR și 
un cont curent în care are 20 000 EUR, 
acestuia i se vor rambursa doar 100 000 
EUR.

Rambursarea are un plafon maxim de 
100 000 EUR pentru fiecare bancă. Acest 
lucru înseamnă că toate depozitele 
dumneavoastră de la aceeași bancă sunt 
agregate pentru a determina plafonul de 
garantare. De exemplu: dacă un deponent 
deține un cont de economii în valoare de 
90 000 EUR și un cont curent în care are 
20 000 EUR, acestuia i se vor rambursa 
doar 100 000 EUR.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament vizează reformularea într-un limbaj mai inteligibil pentru 
consumatori și simplifică terminologia utilizată în anexa III (Formular pentru informațiile 
oferite deponenților).

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

[numai dacă este cazul]: Această metodă 
va fi aplicată și dacă o bancă funcționează 
sub mai multe denumiri comerciale. 
[inserați numele instituției de credit la care 
este deschis contul] desfășoară activități și 
sub denumirile [inserați toate celelalte 
denumiri comerciale ale aceleiași instituții 
de credit]. Acest lucru înseamnă că toate 
depozitele la una sau mai multe entități cu 
aceste denumiri comerciale vor fi acoperite 
până la suma maximă de 100 000 EUR.

[numai dacă este cazul, dacă statul 
membru nu a decis să aplice dispozițiile 
de la articolul 6 alineatul (1)]: Această 
metodă va fi aplicată și dacă o bancă 
funcționează sub mai multe denumiri 
comerciale. [inserați numele instituției de 
credit la care este deschis contul] 
desfășoară activități și sub denumirile 
[inserați toate celelalte denumiri 
comerciale ale aceleiași instituții de credit]. 
Acest lucru înseamnă că toate depozitele la 
una sau mai multe entități cu aceste 
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denumiri comerciale vor fi acoperite până 
la suma maximă de 100 000 EUR.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament aplică modificările făcute la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În general, toți deponenții, persoane fizice 
sau entități, sunt acoperiți de sistemele de 
garantare a depozitelor. Excepțiile pentru 
anumite depozite sunt indicate pe site-ul 
web al sistemului de garantare a 
depozitelor responsabil. Banca 
dumneavoastră vă va informa, la cerere, 
dacă anumite produse sunt sau nu 
acoperite. Dacă depozitele sunt garantate, 
banca vă va confirma acest lucru și în 
extrasul de cont.

În general, deponenții (privați sau 
întreprinderi), sunt acoperiți de sistemele 
de garantare a depozitelor. Excepțiile 
pentru anumite depozite sunt indicate pe 
site-ul web al sistemului de garantare a 
depozitelor responsabil [a se include site-
ul web al SGD-ului responsabil]. Banca 
dumneavoastră trebuie să vă informeze, la 
cerere, dacă anumite produse sunt sau nu 
acoperite. Dacă depozitele sunt garantate, 
banca va specifica acest lucru și în extrasul 
dumneavoastră de cont.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament vizează reformularea într-un limbaj mai inteligibil pentru 
consumatori și simplifică terminologia utilizată în anexa III (Formular pentru informațiile
oferite deponenților).

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul de garantare a depozitelor Sistemul de garantare a depozitelor 
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responsabil este [inserați numele și adresa, 
numărul de telefon, adresa de e-mail si 
adresa site-ului web]. Acesta vă va 
rambursa depozitele (până la suma de 
100 000 EUR) în termen de șase 
săptămâni, iar începând cu 31 decembrie 
2013, în termen de o săptămână.

responsabil este [inserați numele și adresa, 
numărul de telefon, adresa de e-mail si 
adresa site-ului web]. Acesta vă va 
rambursa depozitele (până la suma de 
100 000 EUR) în termen de șase 
săptămâni, iar începând cu 31 decembrie 
2013, în termen de 20 de zile lucrătoare, 
iar începând cu 1 ianuarie 2016, în 
termen de 7 zile lucrătoare.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament vizează reformularea într-un limbaj mai inteligibil pentru 
consumatori și simplifică terminologia utilizată în anexa III (Formular pentru informațiile 
oferite deponenților).

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă nu ați primit o rambursare în acest 
termen, vă recomandăm să contactați 
sistemul de garantare a depozitelor, 
întrucât termenul în care puteți pretinde 
rambursarea poate fi limitat. Informații 
suplimentare sunt disponibile la [inserați 
adresa site-ului web al sistemului de 
garantare a depozitelor responsabil].

Dacă nu ați primit o rambursare în acest 
termen, vă recomandăm să contactați 
sistemul de garantare a depozitelor, 
întrucât termenul în care puteți pretinde 
rambursarea este limitat după [a se 
introduce perioada de timp relevantă 
aplicabilă în statul membru respectiv și 
trimiterea exactă la actul legislativ 
național și la articolul respectiv care 
reglementează aceste dispoziții]. 
Informații suplimentare sunt disponibile la 
[inserați adresa site-ului web al sistemului 
de garantare a depozitelor responsabil].

Or. en

Justificare
Prezentul amendament vizează reformularea într-un limbaj mai inteligibil pentru 
consumatori și simplifică terminologia utilizată în anexa III (Formular pentru informațiile 
oferite deponenților). Termenul în care se poate pretinde rambursarea diferă în funcție de 
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statele membre și este mai practic ca instituțiile de credit să ofere aceste informații clienților 
în locul căutării acestora de către consumatorii individuali.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

[numai dacă este cazul]: Depozitul 
dumneavoastră este garantat de un sistem 
de protecție instituțională [recunoscut/care 
nu este recunoscut] ca sistem de 
garantare a depozitelor. Acest lucru 
înseamnă că toate băncile care au aderat la 
acest sistem își acordă protecție reciproc 
pentru a evita incapacitatea de a-și onora 
obligațiile. Cu toate acestea, în 
eventualitatea în care o bancă devine 
incapabilă să își onoreze obligațiile, 
depozitele vă vor fi restituite până la 
plafonul de 100 000 EUR.

[numai dacă este cazul]: Depozitul 
dumneavoastră este garantat de un sistem 
de protecție instituțională. Acest lucru 
înseamnă că toate băncile care au aderat la 
acest sistem își acordă protecție reciproc 
pentru a evita incapacitatea de a-și onora 
obligațiile. Cu toate acestea, în 
eventualitatea în care o bancă devine 
incapabilă să își onoreze obligațiile, 
depozitele vă vor fi restituite până la 
plafonul de 100 000 EUR.

Or. en

Justificare
Prezentul amendament vizează să simplifice terminologia utilizată în anexa III (Formular 
pentru informațiile oferite deponenților).


