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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalka v splošnem podpira pregled Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog, saj 
je za obstoječi sistem potrebna bolj usklajena rešitev. Nedavna finančna kriza kaže, da je treba 
zagotoviti trdnejši okvir za premagovanje neravnovesij na finančih trgih. V EU obstaja sedaj 
približno 40 sistemov zajamčenih vlog, ki pokrivajo različne skupine vlagateljev in vlog do 
različnih stopenj kritja ter finančnim institucijam nalagajo različne obveznosti. Tako 
razdrobljeni sistemi zajamčenih vlog omejujejo koristi notranjega trga in ne zagotavljajo trdne 
podlage za preprečevanje prihodnjih kriz. Polega tega so sedanje sheme v mnogih državah 
članicah premalo financirane.

Da bi izboljšali razumljivost besedil Komisije in predlagali nekaj kritičnih opazk o predlogu, 
poročevalka predlaga naslednje bistvene spremembe:

– razširitev področja uporabe direktive, da bi pokrila tradicionalne varčevalne instrumente, na 
primer hranilne knjižice ali potrdila o vlogah. Te bančne vloge se uporabljajo kot nadomestilo 
za hranilne vloge, čeprav niso povezane z bančnimi računi;

– pojasnilo nejasnih določb, ki ne bi omogočale pravne varnosti za potrošnike in finančne 
institucije;

– uvedba določb za hitrejše postopke odločanja, saj je v primeru finačnih težav kreditnih 
institucij nujno, da se nemudoma obvestijo pristojni organi, ki nato skupaj s sistemom 
zajamčenih vlog delujejo hitro, da bi zaščitili potrošnike;

– zagotovitev, da sistem zajamčenih vlog pokriva tudi bančne vloge lokalnih organov (občin). 
Velika večina lokalnih organov so majhni subjekti z majhnim proračunom, ki niso 
neposredno povezani z osrednjim državnim proračunom in z omejeno možnostjo, da bi 
ocenili verodostojnost kreditne institucije;

– omogočanje razširitve področja uporabe kritja začasnih visokih saldov za vloge, ki 
izpolnjujejo socialne vidike, opredeljene v nacionalni zakonodaji (kot so presežki, zavarovalni 
odškodninski zahtevki itd.);

– podaljšanje predlaganega sedemdnevnega obdobja izplačila na sedem delovnih dni ter 
obveznost, ne prostovoljnost, izplačilnega postopka. Datum izvajanja se kljub temu premakne 
na leto 2016 zaradi prilagoditve računalniškega sistema. Potrošniki morajo morda odpreti nov 
račun, kar je težko storiti v sedmih dneh. Sedanja izplačila v 20 +10 delovnih dneh bi bilo 
treba najprej uporabljati pred nadaljnjim omejevanjem izplačilnega obdobja, poročevalka pa 
predlaga, da se državam članicam s krajšimi plačilnimi obdobji omogoči ohranitev teh 
določb;

– v mnogih državah članicah bančne institucije lahko delujejo pod več različnimi blagovnimi 
znamkami, od regulativnega organa pa morajo pridobiti samo eno dovoljenje. V tem primeru 
bi dobil potrošnik, ki ima več računov z različnimi blagovnimi znamkami, ki jih pokriva eno 
samo dovoljenje, odškodnino samo do višine 100.000 EUR. Poročevalka predlaga, da se 
državam članicam omogoči, da se odločijo, ali bo pokritje sistemov zajamčenih vlog veljalo 
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ločeno za vloge, položene na vsako blagovno znamko, čeprav jih upravlja ena kreditna 
institucija;

– podpiranje premika k predhodnemu financiranju sistema zajamčenih vlog in zmanjšanje 
stroškov usklajevanja. Ciljna raven, ki se določi na podlagi upravičenih vlog, finančnim 
institucijam nalaga prekomerno breme ter prekinja povezavo med dejansko količino vlog in 
prispevki institucij. Poročevalka je izbrala drug koncept pokritih vlog, ki vključuje resničen 
obseg vlog ter tako bolje ustreza potrebam varstva potrošnikov;

– poročevalka je tudi prepričana, da bi sistemi zajamčenih vlog morali imeti možnost, da 
uporabijo svoja sredstva za zgodnje posredovanje za zmanjšanje posledic morebitnega 
neizpolnjevanja obveznosti bank za potrošnike;

– medsebojna izposoja med sistemi iz raličnih držav članic bi morda utegnila pomagati, a bi 
lahko tudi prenesla krizo iz ene države v drugo. Zato poročevalka predlaga, da se ta določba 
premakne iz okvira obveznosti v okvirni model, ki se lahko uporablja po potrebi, od države 
članice pa bi bilo odvisno, ali bo sodelovala v takem sistemu (npr. tako, da podpiše ustrezen 
čezmejni sporazum);

– črtanje člena 11 in prilog I in II o prispevkih na podlagi izračuna tveganja bi moralo biti v 
skladu z načelom subsidiarnosti prepuščeno državam članicam. Predlagani sistem ne bi 
zagotovil napovedanega cilja (to je istih prispevkov za banke z enakim profilom tveganja v 
različnih državah članicah) zaradi različnih pogojev na finančih trgih v vsej EU ter z 
upoštevanjem specifičnih proizvodov za potrošnike (na primer vloge v bankah za 
stanovanjsko varčevanje);

– okrepitev določb o obveščanju in omogočanje potrošnikom (npr. v primeru združitev), da 
prenesejo nezaščitene vloge na drugo kreditno institucijo brez kazni. Dejanski vlagatelji bodo 
z enim od svojih bančnih izpiskov prejeli tudi informacijski list (ki temelji na Prilogi III);

– omogočanje izbire jezikovnega režima obveznosti o informacijah, če se bosta o njej strinjali 
obe strani, da se zagotovi prilagodljiva rešitev za obmejne regije in izseljence ter za povečanje 
čezmejne konkurence na notranjem trgu na splošno;

– poenostavitev terminologije, ki se uporablja v Prilogi III, da se informacije za potrošnike 
zagotovijo v razumljivem jeziku.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Da bi se omejila zaščita vlog do take 
mere, ki bi zagotavljala pravno jasnost in 
preglednost za vlagatelje, ter da se tveganja 
naložb ne bi prenesla na sisteme 
zajamčenih vlog, je treba iz obsega kritja 
izključiti določene finančne proizvode 
naložbene narave, zlasti tiste, ki niso 
vračljivi v nominalni vrednosti ter tiste, 
katerih obstoj se da dokazati samo s 
certifikatom.

(17) Da bi se omejila zaščita vlog do take 
mere, ki bi zagotavljala pravno jasnost in 
preglednost za vlagatelje, ter da se tveganja 
naložb ne bi prenesla na sisteme 
zajamčenih vlog, je treba iz obsega kritja 
izključiti določene finančne proizvode 
naložbene narave, zlasti tiste, ki niso 
vračljivi v nominalni vrednosti.

Or. en

Obrazložitev
Uvodna izjava se spremeni v skladu s predlogom spremembe člena 2, odstavek 1 – točka 1 –
alinea 1.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Določeni vlagatelji ne bi smeli biti 
upravičeni do zaščite vlog, zlasti javni 
organi ali druge finančne institucije. Glede 
na to, da jih je v primerjavi z drugimi 
vlagatelji po številu občutno manj, se tako 
v primeru propada banke zmanjša 
verjetnost, da bi to vplivalo na finančno 
stabilnost. Poleg tega imajo organi veliko 
lažji dostop do posojil kot državljani. 
Nefinančna podjetja bi načeloma morala 
biti krita, ne glede na njihovo velikost.

(18) Določeni vlagatelji ne bi smeli biti 
upravičeni do zaščite vlog, zlasti osrednji
javni organi ali druge finančne institucije. 
Glede na to, da jih je v primerjavi z 
drugimi vlagatelji po številu občutno manj, 
se tako v primeru propada banke zmanjša 
verjetnost, da bi to vplivalo na finančno 
stabilnost. Poleg tega imajo osrednji organi 
veliko lažji dostop do posojil kot 
državljani. Nefinančna podjetja bi 
načeloma morala biti krita, ne glede na 
njihovo velikost.

Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe se nanaša na spremembe člena 4(1)(j).
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 24 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Ob prispevkih v sisteme zajamčenih 
vlog je treba upoštevati stopnjo tveganja, 
ki so ji njihovi člani izpostavljeni. S tem bi 
se odražali profili tveganj posameznih 
bank, s čimer bi se omogočil pošten 
izračun prispevkov in spodbujalo 
poslovanje po manj tveganem poslovnem 
modelu. Do takšne uskladitve bi se 
postopoma dalo priti z določitvijo glavnih 
kazalnikov, obveznih za vse države 
članice, in dodatnih, neobveznih 
kazalnikov.

črtano

Or. en

Obrazložitev
Ta uvodna izjava se črta v skladu s predlogom spremembe člena 11.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Obdobje izplačila, ki bo od 
31. decembra 2010 naprej znašalo največ 
šest tednov , ne prispeva k ohranjanju 
zaupanja vlagateljev in ne zadovoljuje 
njihovih potreb. Zato bi bilo treba rok za 
izplačilo zmanjšati na en teden.

(26) Obdobje izplačila, ki bo od 
31. decembra 2010 naprej znašalo največ 
šest tednov , ne prispeva k ohranjanju 
zaupanja vlagateljev in ne zadovoljuje 
njihovih potreb. Zato bi bilo treba rok za 
izplačilo do 31. decembra 2015 skrajšati
na sedem delovnih dni. Do 31. decembra 
2015 bi bilo treba rok za izplačilo skrajšati 
na dvajset delovnih dni.
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Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe se nanaša na spremembe člena 7.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 32 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Kljub spoštovanju nadzora držav 
članic nad sistemi zajamčenih vlog bi 
Evropski bančni organ moral prispevati k 
izpolnitvi cilja v zvezi z olajševanjem 
začetka in opravljanja dejavnosti za 
kreditne institucije, hkrati pa bo 
vlagateljem zagotavljal učinkovito zaščito. 
Zaradi tega mora organ potrditi, da so 
pogoji iz te direktive za posojanje med 
sistemi zajamčenih vlog izpolnjeni, ter ob 
upoštevanju strogih omejitev iz te 
direktive navesti zneske, ki si jih vsak 
sistem lahko izposodi, skupaj z začetno 
obrestno mero in trajanjem posojila. V 
zvezi s tem mora Evropski bančni organ 
tudi zbirati podatke o sistemih zajamčenih 
vlog, zlasti o zneskih, ki jih ti krijejo in ki 
so jih potrdili pristojni organi. Druge 
sisteme zajamčenih vlog mora obveščati o 
njihovi obveznosti posojanja.

(32) Kljub spoštovanju nadzora držav 
članic nad sistemi zajamčenih vlog bi 
Evropski bančni organ moral prispevati k 
izpolnitvi cilja v zvezi z olajševanjem 
začetka in opravljanja dejavnosti za 
kreditne institucije, hkrati pa bo 
vlagateljem zagotavljal učinkovito zaščito. 
Zaradi tega mora organ potrditi, da so 
pogoji iz te direktive za posojanje med 
sistemi zajamčenih vlog izpolnjeni, skupaj 
z začetno obrestno mero in trajanjem 
posojila. V zvezi s tem mora Evropski 
bančni organ tudi zbirati podatke o 
sistemih zajamčenih vlog, zlasti o zneskih, 
ki jih ti krijejo in ki so jih potrdili pristojni 
organi.

Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe se nanaša na spremembe člena 10.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 33 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Treba je uvesti učinkovit instrument 
za določitev usklajenih tehničnih 
standardov na področju finančnih storitev, 
da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji 
in ustrezna zaščita vlagateljev po Evropi.
Take standarde je potrebno razviti zato, da 
se standardizira izračun prispevkov na 
podlagi tveganja.

(33) Treba je uvesti učinkovit instrument 
za določitev usklajenih tehničnih 
standardov na področju finančnih storitev, 
da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji 
in ustrezna zaščita vlagateljev po Evropi.

Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe se nanaša na spremembe člena 11.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka a – odstavek 3 – alinea 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

njegov obstoj se da dokazati samo s 
certifikatom, ki ni izpisek računa;

črtano

Or. en

Obrazložitev
Ta predlog spremembe omogoča zajetje tradicionalnih varčevalnih instrumentov, kot so 
hranilne knjižice in potrdila o vlogah. Te vloge se uporabljajo kot nadomestilo za varčevalne 
račune in so priljubljene med potrošniki v mnogih državah članicah. Nasprotno dolžniški 
vrednostni papirji (ki se tudi dokazujejo samo s potrdilom) glede na člen 4(1)(k) niso zajeti v 
področje uporabe varstva sistemov zajamčenih vlog.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka e – točka i 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pristojni organi so ugotovili, da po 
njihovem mnenju kreditna institucija 
zaradi vzrokov, ki so neposredno povezani 
z njenim finančnim položajem, za zdaj ni 
sposobna vrniti vloge in tudi ni pričakovati, 
da bi to lahko storila. Pristojni organi to 
ugotovijo čim prej in najpozneje pet 
delovnih dni po tem, ko so prvič ugotovili, 
da kreditna institucija ni vrnila zapadlih in 
vračljivih vlog; ali

(i) pristojni organi so ugotovili, da glede 
na informacije, ki so jim trenutno na 
voljo, kreditna institucija zaradi vzrokov, ki 
so neposredno povezani z njenim 
finančnim položajem, za zdaj ni sposobna 
vrniti vloge in tudi ni pričakovati, da bi to 
lahko storila. Pristojni organi to ugotovijo 
čim prej in najpozneje pet delovnih dni po 
tem, ko so bili prvič uradno obveščeni, da 
kreditna institucija ni vrnila zapadlih in 
vračljivih vlog; ali

Or. en

Obrazložitev
Ta predlog spremembe pojasnjuje s pravnega vidika preveč nejasne določbe, ki ne bi 
omogočale zadostne pravne varnosti. Odločitev zadevnih pristojnih organov, da finančna 
institucija ni plačilno sposobna, bi se morala opirati na dokaze na podlagi trenutnih 
informacij, ne pa na njihovo mnenje (kot je predlagala Komisija), da se prepreči možnost 
prihodnjih sporov o neutemeljenih odločitvah.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka h 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „ciljna raven“ pomeni 1,5 % 
upravičenih vlog, za kritje katerih je 
pristojen sistem zajamčenih vlog;

(h) „ciljna raven“ pomeni 1,5 % kritih
vlog, za katere je pristojen sistem 
zajamčenih vlog;

(Ta sprememba velja za celotno besedilo.)

Or. en

Obrazložitev
Kar zadea varstvo potrošnikov in omejevanje stroškov, ki se bodo prenesli od finančnih 
institucij na potrošnike, bi morala ciljna raven temeljiti na dejanski količini vlog (krite vloge), 
ne pa na domnevnih upravičenih vlogah.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če kreditna institucija ne izpolnjuje 
svojih obveznosti članice sistema 
zajamčenih vlog, so o tem obveščeni 
pristojni organi, ki so ji izdali dovoljenje; 
le-ti skupaj z jamstvenim sistemom storijo 
vse potrebno, vključno z izrekom sankcij, 
da bi zagotovili izpolnjevanje obveznosti 
kreditne institucije.

2. Če kreditna institucija ne izpolnjuje 
svojih obveznosti članice sistema 
zajamčenih vlog, so o tem nemudoma 
obveščeni pristojni organi, ki so ji izdali 
dovoljenje; le-ti skupaj s sistemom 
zajamčenih vlog takoj storijo vse potrebno, 
vključno z izrekom sankcij, da bi 
zagotovili izpolnjevanje obveznosti 
kreditne institucije.

Or. en

Obrazložitev
V primeru finačnih težav kreditnih institucij je nujno, da se nemudoma obvestijo pristojni 
organi, ki nato skupaj s sistemom zajamčenih vlog delujejo hitro, da bi zaščitili potrošnike.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka j 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) vloge organov, (j) vloge osrednjih organov,

Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe omogoča, da bodo tudi vloge lokalnih organov (občin) pokrite do višine 
100.000 EUR v nasprotju z osrednjimi organi, ki so neposredno povezani z državnim 
proračunom. Povečini so lokalni organi (občine) majhni subjekti z nizkim proračunom, ki jih 
propad banke lahko resno ogrozi.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka (b a) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vloge, ki izpolnjujejo socialne vidike, 
opredeljene v nacionalni zakonodaji in 
povezane z določenimi plačili, kot so 
presežki, zavarovalni odškodninski 
zahtevki, zdravniška malomarnost, plačili, 
ki so jih določila sodišča, in nadomestila 
za poškodbe pri kaznivih dejanjih ali 
krivičnih obsodbah. To kritje ne presega 
obdobja 12 mesecev po takem izplačilu.

Or. en

Obrazložitev
Podobno kot v točkah a) in b) tega odstavka omogoča predlog spremembe 100 % pokritje 
začasnih visokih saldov na računih za eno leto v primeru določenih plačil, kot so presežki, 
zavarovalni odškodninski zahtevki itd. Državam članicam je prepuščeno, ali to omogočijo v 
svoji nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zgornja meja iz člena 5(1) velja za vse 
vloge pri isti kreditni ustanovi, ne glede na 
število, valuto in lokacijo v Uniji  .

1. Zgornja meja iz člena 5(1) velja za vse 
vloge pri isti kreditni ustanovi, ne glede na 
število, valuto in lokacijo v Uniji . Če 
nacionalno pravo omogoča, da kreditna 
institucija deluje pod različnimi 
blagovnimi znamkami, se lahko države 
članice odločijo, da omejitev velja za vse 
vloge pri vsakem subjektu različne 
blagovne znamke, ki ga upravlja kreditna 
institucija. Država članica svojo odločitev 
ustrezno pokaže z zvišanjem prispevka 
kreditne institucije v skladu s členom 9.
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Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe omogoča varstvo tudi tistih potrošnikov, ki imajo več računov v finančni 
instituciji pod različnim imenom blagovne znamke, ki pa imajo istega lastnika, npr. z  isto 
licenco. Ti potrošniki bodo izplačani v višini do 100.000 EUR za vsak račun, če se država 
članica odloči, da bo pokritje sistemov zajamčenih vlog veljalo za vloge v vsakem subjektu 
pod različno blagovno znamko iste kreditne institucije.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sistemi zajamčenih vlog morajo biti 
sposobni izplačati nerazpoložljive vloge v 
roku 7  dni po datumu, ko so ustrezni 
pristojni organi sprejeli ugotovitev iz člena 
2(1)(e)(i) ali ko je pravosodni organ sprejel 
odločitev iz člena 2(1)(e)(ii).

1. Sistemi zajamčenih vlog izplačajo 
nerazpoložljive vloge v roku 20  delovnih 
dni po datumu, ko so ustrezni pristojni 
organi sprejeli ugotovitev iz člena 
2(1)(e)(i) ali ko je pravosodni organ sprejel 
odločitev iz člena 2(1)(e)(ii).

Or. en

Obrazložitev
Potrošniki bi morali imeti dostop do svojih vlog čim prej. Obdobje za izplačilo, ki ga 
predlaga Komisija, bi lahko trenutno povzročilo težave finančnim institucijam, z daljšim 
rokom izvajanja pa bi te negativne posledice lahko zmanjšali. Sedanja izplačila v 20 +10 
delovnih dneh bi bilo treba najprej uporabljati pred nadaljnjim omejevanjem obdobja za 
izplačilo na 7 delovnih dni, države članice s kratkim obdobjem pa lahko take določbe 
ohranijo.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Od 1. januarja 2016 je veljavno 
obdobje za izplačilo iz odstavka 1 sedem 
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delovnih dni.

Or. en

Obrazložitev
Potrošniki bi morali imeti dostop do svojih vlog čim prej. Obdobje za izplačilo, ki ga 
predlaga Komisija, bi lahko trenutno povzročilo težave finančnim institucijam, z daljšim 
rokom izvajanja pa bi te negativne posledice lahko zmanjšali. Sedanja izplačila v 20 +10 
delovnih dneh bi bilo treba najprej uporabljati pred nadaljnjim omejevanjem obdobja za 
izplačilo na 7 delovnih dni, države članice s kratkim obdobjem pa lahko take določbe 
ohranijo.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razpoložljiva finančna sredstva vsaj 
dosežejo ciljno raven. Če zmogljivost 
financiranja ne dosega ciljne ravni, se 
nadaljuje plačilo prispevkov vsaj dokler ni 
ponovno dosežena ciljna raven. Če 
razpoložljiva finančna sredstva znašajo 
manj kot dve tretjini ciljne ravni, redni 
prispevek ne znaša manj kot 0,25 % 
upravičenih vlog.

Razpoložljiva finančna sredstva vsaj 
dosežejo ciljno raven. Če zmogljivost 
financiranja ne dosega ciljne ravni, se 
nadaljuje plačilo prispevkov vsaj dokler ni 
ponovno dosežena ciljna raven. Če 
razpoložljiva finančna sredstva znašajo 
manj kot dve tretjini ciljne ravni, redni 
prispevek ne znaša manj kot 0,25 % kritih
vlog.

Or. en

Obrazložitev
Kar zadeva varstvo potrošnikov in omejevanje stroškov, ki se bodo prenesli od finančnih 
institucij na potrošnike, bi morali ciljna raven in prispevki temeljiti na dejanski količini vlog 
(krite vloge), ne pa na domnevnih upravičenih vlogah.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 3 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) finančna sredstva sistema presegajo 1%
upravičenih vlog po takšnem ukrepu;

(a) finančna sredstva sistema presegajo 
0,75% kritih vlog po takšnem ukrepu;

Or. en

Obrazložitev
Da bi potrošnike učinkoviteje zaščitili, bi pri sistemih zajamčenih vlog bilo treba moči 
uporabiti sredstva za zgodnje posredovanje, da bi se zmanjšale posledice morebitnega 
propada banke za potrošnike in gospodarstvo. Kar zadeva varstvo potrošnikov in omejevanje 
stroškov, ki se bodo prenesli od finančnih institucij na potrošnike, bi morali ciljna raven in 
prispevki temeljiti na dejanski količini vlog (krite vloge), ne pa na domnevnih upravičenih 
vlogah.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na posamezen primer in ob 
upoštevanju dovoljenja pristojnih organov 
po utemeljenem zahtevku zadevnega 
sistema zajamčenih vlog, se odstotek iz 
odstavka (a) lahko določi med 0,75 in 1 %.

Glede na posamezen primer in ob 
upoštevanju dovoljenja pristojnih organov 
po utemeljenem zahtevku zadevnega 
sistema zajamčenih vlog, se odstotek iz 
odstavka (a) lahko določi med 0,5 in 
0,75 %.

Or. en

Obrazložitev
Da bi potrošnike učinkovito zaščitili, bi pri sistemih zajamčenih vlog bilo treba moči 
uporabiti sredstva za zgodnje posredovanje, da bi se zmanjšale posledice morebitnega 
propada banke za potrošnike in gospodarstvo.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 - uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sistem ima pravico, da si izposoja od 
vseh ostalih sistemov zajamčenih vlog iz 
člena 1(2) znotraj Unije, če so izpolnjeni 
vsi naslednji pogoji:

1. Sistem ima možnost, da si izposoja od 
preostalih sistemov zajamčenih vlog iz 
člena 1(2) znotraj Unije, če so izpolnjeni 
vsi naslednji pogoji:

Or. en

Obrazložitev
Vzajemno izposojanje med sistemi iz različnih držav članic bi utegnilo pomagati ali prenesti 
krizo iz ene države v drugo, zato poročevalka predlaga, da se ta določba premakne iz 
obveznosti v okvirni model, ki se lahko uporablja po potrebi, od države članice pa bi bilo 
odvisno, ali bi sodelovala v takem sistemu (npr. tako, da podpiše ustrezen čezmejni 
sporazum).

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 črtano
Izračun prispevkov v sisteme zajamčenih 
vlog
1. Prispevki v sisteme zajamčenih vlog iz 
člena 9 se določijo za vsako članico na 
podlagi stopnje tveganja, ki ji je 
izpostavljena. Kreditne institucije ne 
plačajo manj kot 75 % ali več kot 200 % 
zneska, ki bi ga morala prispevati banka s 
povprečnim tveganjem. Države članice se 
lahko odločijo, da članice sistemov iz 
člena 1(3) in (4) plačajo nižje prispevke v 
sisteme zajamčenih vlog, vendar ne manj 
kot 37,5 % zneska, ki bi ga morala 
prispevati banka s povprečnim tveganjem.
2. Določitev stopnje nastalega tveganja in 
izračun prispevkov temeljita na dejavnikih 
iz Priloge I in II.
3. Odstavek 2 se ne uporablja za sisteme 
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zajamčenih vlog iz člena 1(2).
4. Da se zagotovi določitev sestavnih delov 
opredelitev in metod iz dela A Priloge II, 
dobi Komisija ustrezna pooblastila. Ta 
osnutek regulativnih standardov se 
sprejme v skladu s členi 7 do 7d [Uredbe o 
Evropskem bančnem organu]. Evropski 
bančni organ lahko razvije osnutek 
regulativnih standardov, ki se predloži 
Komisiji.
5. Evropski bančni organ do 31. decembra 
2012 izda smernice o uporabi dela B 
Priloge II v skladu s [členom 8 Uredbe o 
Evropskem bančnem organu].

Or. en

Obrazložitev
Sistem izračuna prispevkov na podlagi tveganja bi moral biti prepuščen državam članicam, 
saj je mogoče nacionalne določbe bolje prilagoditi potrebam potrošnikov (npr. v primeru zelo 
razširjenih vlog posebnih finančnih institucij, kot so banke za stanovanjsko varčevanje).

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kreditne 
institucije svojim dejanskim in morebitnim 
vlagateljem posredujejo potrebne 
informacije o tem, v kateri sistem 
zajamčenih vlog znotraj Unije  je včlanjena 
kreditna institucija in njene podružnice. Če 
vloga ni zajamčena v okviru sistema 
zajamčenih vlog v skladu s členom 4  , 
kreditna institucija o tem ustrezno obvesti 
vlagatelje.

1. Države članice zagotovijo, da kreditne 
institucije svojim dejanskim in morebitnim 
vlagateljem posredujejo potrebne zadostne 
informacije o tem, v kateri sistem 
zajamčenih vlog znotraj Unije  je včlanjena 
kreditna institucija in njene podružnice. Če 
vloga ni zajamčena v okviru sistema 
zajamčenih vlog v skladu s členom 4  , 
kreditna institucija o tem ustrezno obvesti 
vlagatelje, ki se mu omogoči, da dvigne 
svoje vloge brez kazenskih zneskov in z 
vsemi pridobljenimi obrestmi in koristmi.

Or. en
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Obrazložitev
Na prvem mestu bi morali biti vlagatelji v takem primeru zadostno obveščeni in imeti 
možnost, da dvignejo svoje vloge brez kazenskih zneskov ter z vsemi pridobljenimi obrestmi in 
koristmi.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Informacije dejanskim vlagateljem se 
zagotovijo na njihovih izpiskih računa. 
Med temi informacijami je potrdilo, da so 
vloge upravičene v skladu s členom 2(1) in 
členom 4. Poleg tega se navede sklic na 
informacijski list iz Priloge III in mesto, 
kjer ga je mogoče najti. Navede se lahko
tudi spletna stran odgovornega sistema 
zajamčenih vlog.

3. Informacije dejanskim vlagateljem se 
zagotovijo na njihovih izpiskih računa. 
Med temi informacijami je potrdilo, da so 
vloge upravičene v skladu s členom 2(1) in 
členom 4. Poleg tega se navede, da se
enemu od izpiskov računa priloži
informacijski list iz Priloge III. Navede se 
tudi spletna stran odgovornega sistema 
zajamčenih vlog.

Or. en

Obrazložitev
Zadostne informacije o sistemu zajamčenih vlog so za vlagatelje bistvene, za finančne 
institucije pa ne bi smelo biti prehudo breme, da enemu od izpiskov priložijo informacijski list 
iz Priloge III.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Informacije iz odstavka 1 morajo biti na 
razpolago v skladu z notranjimi predpisi in 
v uradnem jeziku ali jezikih države članice, 
v kateri je bila podružnica ustanovljena.

4. Informacije iz odstavka 1 morajo biti na 
razpolago v skladu z notranjimi predpisi in 
v uradnem jeziku ali jezikih države članice, 
v kateri je bila podružnica ustanovljena, in 
v drugih jezikih, če vlagatelj tako zahteva 
in podružnica to lahko izpolni.
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Or. en

Obrazložitev
Namen tega predloga spremembe je zagotoviti prilagodljivejšo rešitev, s katero se bosta 
strinjali obe strani, da se zagotovijo potrebne informacije tudi v drugih jezikih. Poročevalka 
je prepričana, da bodo v obmejnih regijah in med izseljenci pozdravili tako možnost, ki bo 
povečala čezmejno konkurenco na notranjem trgu.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če se kreditne institucije združijo, bodo 
njihovi vlagatelji obveščeni o združitvi vsaj 
en mesec preden postane združitev pravno 
veljavna. Vlagatelji se obvestijo, da bodo 
ob začetku veljavnosti združitve vse 
njihove vloge pri posameznih bankah, ki se 
združujejo, seštete, da se določi njihovo 
kritje v okviru sistema zajamčenih vlog.

6. Če se kreditne institucije združijo, bodo 
njihovi vlagatelji obveščeni o združitvi vsaj 
en mesec preden postane združitev pravno 
veljavna. Vlagatelji se obvestijo, da bodo 
ob začetku veljavnosti združitve vse 
njihove vloge pri posameznih bankah, ki se 
združujejo, seštete, da se določi njihovo 
kritje v okviru sistema zajamčenih vlog.
Vlagateljem se ponudi možnost dviga 
njhovih vlog nad kritjem, zajamčenim v 
členu 7, brez kazenskih zneskov in z vsemi 
pridobljenimi obrestmi in koristmi.

Or. en

Obrazložitev
Vlagatelji so primerno obveščeni, imajo pa tudi možnost prenosa nezajamčenih vlog na drugo 
kreditno institucijo brez kazni, saj ne bi smeli trpeti posledic nižjega kritja zaradi združitve 
njihove kreditne institucije.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija s podporo [Evropskega 5. Komisija s podporo [Evropskega 
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bančnega organa] do 31. decembra 2015 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo o napredku pri izvajanju te 
direktive. To poročilo bi moralo zlasti 
zajemati možnost, da se na podlagi kritih 
vlog določi ciljna raven, ne da bi se 
zmanjšala zaščita vlagateljev.

bančnega organa] do 31. decembra 2015 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo o napredku pri izvajanju te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe je povezan s spremembo člena 2(1)(h).

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Priloga I 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga I se črta.

Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe je povezan s spremembo člena 11.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Priloga II 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II se črta.

Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe je povezan s spremembo člena 11.
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Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če kreditna institucija vloge, ki zapade v 
plačilo in je plačljiva, ni plačala iz 
razlogov, ki so neposredno povezani z 
njenim finančnim položajem, prejmejo 
vlagatelji izplačila iz sistema zajamčenih 
vlog. [Navesti proizvod] [navesti ime 
kreditne institucije, ki vodi račun] je na 
splošno krit s strani pristojnega sistema 
zajamčenih vlog.

Če vaša kreditna institucija vaše vloge, ki 
zapade v plačilo in je plačljiva, ni plačala 
iz razlogov, ki so neposredno povezani z 
njenim finančnim položajem, kot vlagatelj
prejmete izplačila iz sistema zajamčenih 
vlog. [Navesti proizvod] [navesti ime 
kreditne institucije, ki vodi račun] je krit s 
strani pristojnega sistema zajamčenih vlog 
v skladu z Direktivo 2011/.../EU 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
sistemih zajamčenih vlog.

Or. en

Obrazložitev
Namen tega predloga spremembe je zagotoviti potrošniku razumljivejši jezik in poenostaviti 
terminologijo, uporabljeno v Prilogi III (Informacijska predloga za vlagatelja).

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsota, ki se krije z izplačilom, znaša 
največ 100 000 EUR na banko. To pomeni, 
da se za določitev stopnje kritja seštejejo 
vse vloge iste banke. Če ima na primer 
vlagatelj hranilni račun z 90 000 EUR in 
tekoči račun z 20 000 EUR, prejme samo 
100 000 EUR.

Vsota, ki se krije z izplačilom, znaša 
največ 100 000 EUR na banko. To pomeni, 
da se za določitev stopnje kritja seštejejo 
vse vaše vloge iste banke. Na primer: Če 
ima vlagatelj hranilni račun z 90 000 EUR 
in tekoči račun z 20 000 EUR, prejme 
samo 100 000 EUR.

Or. en
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Obrazložitev
Namen tega predloga spremembe je zagotoviti potrošniku razumljivejši jezik in poenostaviti 
terminologijo, uporabljeno v Prilogi III (Informacijska predloga za vlagatelja).

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[Samo kjer pride v poštev]: Ta metoda se 
uporablja tudi, če banka posluje pod 
različnimi poslovnimi imeni. [navesti ime 
kreditne institucije, ki vodi račun] posluje 
tudi kot [navesti imena vseh ostalih 
izpostav iste kreditne institucije]. To 
pomeni, da se skupna vsota vlog pri eni ali 
več prej navedenih izpostav krije s 100 000 
EUR.

[Samo kjer pride v poštev, če se država 
članica ni odločila, da uporabi določbe iz 
člena 6(1)]: Ta metoda se uporablja tudi, 
če banka posluje pod različnimi poslovnimi 
imeni. [navesti ime kreditne institucije, ki 
vodi račun] posluje tudi kot [navesti imena 
vseh ostalih izpostav iste kreditne 
institucije]. To pomeni, da se skupna vsota 
vlog pri eni ali več prej navedenih izpostav 
krije s 100 000 EUR.

Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe uveljavlja spremembo v členu 6 (1).

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vloge vseh malih vlagateljev in podjetij na 
splošno krijejo sistemi zajamčenih vlog. 
Izjeme za določene vloge so navedene na 
spletni strani pristojnega sistema 
zajamčenih vlog. Vaša banka vas bo
obenem na zaprosilo obvestila o tem, ali se 
določeni proizvodi krijejo ali ne. Če se 
vloge krijejo, banka to potrdi na izpisku 

Vloge vseh malih vlagateljev (zasebnikov
ali podjetij) na splošno krijejo sistemi 
zajamčenih vlog. Izjeme za določene vloge 
so navedene na spletni strani pristojnega 
sistema zajamčenih vlog [vstavi spletno 
mesto pristojnega sistema zajamčenih 
vlog]. Vaša banka vas mora obenem na 
zaprosilo obvestiti o tem, ali se določeni 
proizvodi krijejo ali ne. Če se vloge krijejo, 
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računa. banka to navede na vašem izpisku računa.

Or. en

Obrazložitev
Namen tega predloga spremembe je zagotoviti potrošniku razumljivejši jezik in poenostaviti 
terminologijo, uporabljeno v Prilogi III (Informacijska predloga za vlagatelja).

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni sistem zajamčenih vlog [navesti 
ime in naslov, telefonsko številko, e-poštni 
naslov in spletno stran]. Vaše vloge (do 
100 000 EUR) izplača v šestih tednih, od 
31. decembra 2013 pa v enem tednu.

Pristojni sistem zajamčenih vlog [navesti 
ime in naslov, telefonsko številko, e-poštni 
naslov in spletno stran]. Vaše vloge (do 
100 000 EUR) izplača v šestih tednih, od 
31. decembra 2013 pa v 20 delovnih dneh 
ter od 1. januarja 2016 v sedmih delovnih 
dneh.

Or. en

Obrazložitev
Namen tega predloga spremembe je zagotoviti potrošniku razumljivejši jezik in poenostaviti 
terminologijo, uporabljeno v Prilogi III (Informacijska predloga za vlagatelja).
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Predlog direktive
Priloga III – odstavek 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če vam jih ne izplača v navedenih rokih, 
stopite s sistemom zajamčenih vlog v stik, 
saj lahko čas za vložitev zahtevkov za 
izplačilo po določenem časovnem roku
poteče. Več informacij je na voljo na 
naslovu [navesti spletno stran pristojnega 

Če vam jih ne izplača v navedenih rokih, 
stopite s sistemom zajamčenih vlog v stik, 
saj čas za vložite zahtevkov za izplačilo 
poteče po [vstaviti zadevno obdobje, ki 
velja v državi članici ter natančno 
navedbo sklica na nacionalni pravni akt 
ter zlasti člen, ki določa te določbe]. Več 
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sistema zajamčenih vlog]. informacij je na voljo na naslovu [navesti 
spletno stran pristojnega sistema 
zajamčenih vlog].

Or. en

Obrazložitev
Namen tega predloga spremembe je zagotoviti potrošniku razumljivejši jezik in poenostaviti 
terminologijo, uporabljeno v Prilogi III (Informacijska predloga za vlagatelja). Obdobja za 
vložitev zahtevkov za izplačilo se med državami članicami razlikujejo in priročneje je, da 
kreditne institucije to informacijo ponudijo svojim strankam, namesto da jih morajo 
posamezni potrošniki iskati.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[Samo kjer pride v poštev]: Za vašo vlogo 
jamči institucionalna jamstvena shema, ki 
[je/ni] priznana kot sistem zajamčenih 
vlog. To pomeni, da se vse banke, ki so 
članice tega sistema, medsebojno 
podpirajo, da bi preprečile propad kake 
banke. Če kljub temu pride do propada 
banke, se vaše vloge izplačajo v višini do 
100 000 EUR.

[Samo kjer pride v poštev]: Za vašo vlogo 
jamči institucionalna jamstvena shema. To 
pomeni, da se vse banke, ki so članice tega 
sistema, medsebojno podpirajo, da bi 
preprečile propad kake banke. Če kljub 
temu pride do propada banke, se vaše 
vloge izplačajo v višini do 100 000 EUR.

Or. en

Obrazložitev
Namen tega predloga spremembe je poenostaviti terminologijo, uporabljeno v Prilogi III 
(Informacijska predloga za vlagatelja).


