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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in 

Sveta o sistemih jamstva za vloge (prenovitev) 

(05199/1/2014 – C7-0094/2014 – 2010/0207(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta iz prve obravnave (05199/1/2014 – C7-0094/2014), 

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki so jih 

v okviru Protokola št. 2 predložili danski parlament, oba domova nemškega parlamenta in 

švedski parlament, v katerih trdijo, da se osnutek zakonodajnega akta ne sklada z načelom 

subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 16. februarja 20111, 

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave2 o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu 

(COM(2010)0368), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi, 

 ob upoštevanju člena 72 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 

(A7-0000/2014), 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi 

člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da 

objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  UL C 99, 31.3.2011, str. 1. 
2  Sprejeta besedila, 16.2.2012, P7_TA(2012)0049. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Potem, ko je Parlamenta na plenarnem zasedanju dne 16. februarja 2012 v prvi obravnavi sprejel 

stališče in ko se Svet dolgo ni bil pripravljen pogajati, so se začela neformalna pogajanja z 

litovskim predsedstvom, da bi čim prej dosegli dogovor v drugi obravnavi. Po treh krogih 

tristranskih pogovorov sta pogajalski skupini Parlamenta in Sveta dne 17. decembra 2013 dosegli 

dogovor o zadevi. Besedilo dogovora je bilo 9. januarja 2014 predloženo v odobritev Odboru za 

ekonomske in monetarne zadeve (ECON), ki ga je sprejel z veliko večino. Zatem je predsednica 

odbora v svojem pismu predsedniku Coreperja z dne 10. januarja 2014 potrdila, da bo Parlamentu 

na plenarnem zasedanju predlagala, naj stališče Sveta potrdi na prvi obravnavi brez sprememb, če 

ustreza dogovoru z dne 17. decembra 2013. Po pravno-lingvističnem pregledu je Svet 3. marca 

2014 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi in tako potrdil dogovor z dne 17. decembra 2013. 

 

Poročevalec odboru predlaga, naj sprejme stališče Sveta iz prve obravnave brez dodatnih predlogov 

sprememb, saj je v skladu z dogovorom, doseženim v tristranskih pogovorih. 

 

Sistemi zajamčenih vlog imajo poleg neposredne funkcije zaščite vlagateljev tudi pomembno vlogo 

za stabilnost finančnega sistema, zlasti v času krize. Če bančne stranke izgubijo zaupanje v svojo 

kreditno institucijo in poskušajo množično dvigovati vloge, lahko to ogrozi ne samo že tako 

nestabilno banko, temveč se zaradi izgube zaupanja lahko razširi tudi na druge kreditne institucije 

in države. Nobena kreditna institucija namreč ne more zagotavljati dovolj likvidnih sredstev za 

jamstvo vlog. Evropska komisija je zato 12. julija 2010 podala predlog za revizijo direktive o 

sistemih zajamčenih vlog. Po mnenju Komisije bi bilo treba zaradi skupnega trga skrajšati zlasti 

predolge izplačilne roke vlagateljem v primeru insolventnosti ter zmanjšati velike razlike glede 

financiranja sistemov zajamčenih vlog držav članic. 

 

 

Prva obravnava 

 

Evropski parlament je 16. februarja 2012 z veliko večino sprejel stališče v prvi obravnavi. 

Najpomembnejši elementi stališča Evropskega parlamenta iz prve obravnave so bili:   

 

 Verodostojno in solidno financirani sistemi kriznega sklada: Da bi pridobili zaupanje 

vlagateljev, je po mnenju Evropskega parlamenta nujno, da imajo sistemi zajamčenih vlog že 

predhodno na voljo znatna finančna sredstva. Predhodno financiranje ima tudi to prednost, da ni 

prociklično – za razliko od naknadnih prispevkov, ki se pobirajo v času krize in zato lahko 

spravijo v težave še druge kreditne institucije. Zato bi bilo treba odpraviti razlike glede obsega 

sredstev, s katerimi razpolagajo sistemi zajamčenih vlog v EU, ter jim v največ petnajstih letih 

vnaprej zagotoviti sredstva v višini najmanj 1,5 % zajamčenih vlog.  

 

 Kratki izplačilni roki v primeru insolventnosti: V primeru insolventnosti so nujni kratki 

izplačilni roki, da bi se izognili množičnemu dvigovanju prihrankov. Sedanji rok 20 delovnih 

dni je zato občutno predolg in ga je treba skrajšati na sedem dni. Ker ne morejo vsi sistemi v EU 

zagotoviti kratkega izplačilnega roka in bi neupoštevanje obljubljenih rokov omajalo zaupanje 

vlagateljev, je Evropski parlament predlagal prehodna obdobja. Če je rok daljši od sedmih dni, 

je treba po mnenju Parlamenta vlagateljem po enem tednu vsaj na zahtevo omogočiti dostop do 
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njihovih sredstev, da lahko zagotovijo kritje življenjskih stroškov.  

 

 Enake zahteve za vse sisteme zajamčenih vlog, neodvisno od načina delovanja: Priznajo se 

različne oblike delovanja sistemov zajamčenih vlog, če izpolnjujejo zahteve direktive, med 

drugim glede višine sredstev, izplačilnih rokov, stopnje zaščite, izračuna prispevkov in uporabe 

sredstev. Takšna prožna rešitev ustrezno upošteva različne oblike nacionalnih sistemov jamstva 

in bančnih trgov, hkrati pa se harmonizirajo predpisi.  

 

 Prispevki v sisteme zajamčenih vlog so odvisni od tveganja: Z revizijo direktive se prvič 

opredelijo tudi elementi za izračun prispevkov kreditnih institucij za sisteme zajamčenih vlog. 

Parlament zahteva, da morajo kreditne institucije, ki prevzemajo večja tveganja, plačevati višje 

prispevke. 

 

Druga obravnava 

 

Poročevalec bi zlasti poudaril naslednje elemente kompromisa, zaradi katerih priporoča odboru, naj 

sprejme doseženi dogovor brez dodatnih predlogov sprememb. 

 

 Prvič se določijo predpisi za financiranje sistemov zajamčenih vlog, ki veljajo v vsej EU. 
Države članice morajo zagotoviti, da kreditne institucije, vključene v sisteme zajamčenih vlog, 

že v desetih letih v sistemu zajamčenih vlog zberejo najmanj 0,8 % sredstev kritih vlog.  

 

 Izplačilni roki v primeru insolventnosti se iz sedanjih 20 delovnih dni skrajšajo na sedem 

delovnih dni. Države članice lahko uvedejo prehodno obdobje do konca 2023. Najpozneje od 

konca leta 2018 naprej pa rok ne sme biti daljši od 15 delovnih dni, najpozneje od leta 2021 

naprej pa ne daljši od desetih delovnih dni. Če države članice uvedejo prehodno obdobje, sistem 

zajamčenih vlog pa sredstev ne more izplačati v sedmih delovnih dneh, imajo vlagatelji pravico 

do „nujnega izplačila“ v petih delovnih dneh za kritje življenjskih stroškov. 

 

 Sprejeto je bilo načelo plačila prispevkov na podlagi tveganja. Prispevki v sistem 

zajamčenih vlog se plačujejo v skladu z višino kritih vlog in tveganja finančne institucije, ki je 

vključena v sistem. Evropski bančni organ pripravi ustrezne smernice. 

 

 Jamstvo za začasno visoke zneske: Države članice morajo v prihodnje zagotoviti tudi jamstvo 

za začasno visoke zneske, ki presegajo znesek zajamčene vloge 100 000 EUR in izvirajo iz 

prodaje zasebnih nepremičnin, izplačil zavarovalnin, ločitev idr.  Države članice morajo jamstvo 

zagotoviti za najmanj tri mesece in največ dvanajst mesecev, pri konkretni določitvi jamstva za 

vloge nad 100 000 EUR pa upoštevati življenjske razmere v državah članicah. 

 

 Jasne in pregledne informacije o jamstvu za vloge: Vlagatelji bodo v prihodnje ob odprtju 

računa ter enkrat letno prejeli pregledne in razumljive informacije o višini jamstva za vloge, 

pristojnem sistemu zajamčenih vlog ter njegovih kontaktnih podatkih, načinu delovanja ter vseh 

ustreznih podatkih v primeru insolventnosti.   

 

 Sredstva sistemov zajamčenih vlog so prvenstveno namenjena za izplačilo v primeru 

insolventnosti in za zaščito kritih vlog v okviru likvidacije. Države članice lahko dovolijo, da 

sistemi zajamčenih vlog ta sredstva pod strogimi pogoji uporabijo tudi za preventivne ukrepe. 

Kvantitativna merila glede obveznosti doplačila zagotavljajo, da so v primeru izplačila na voljo 
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zadostna sredstva. 

 

 Sistemi zajamčenih vlog si lahko med seboj prostovoljno dajejo posojila, če finančna 

sredstva sistema ne zadostujejo za izpolnitev obveznosti in če so že zahtevali plačilo izrednih 

prispevkov od finančnih institucij, ki so vključene v sistem. Sistem zajamčenih vlog, ki najema 

posojilo, tudi ne sme imeti neporavnanih kreditnih obveznosti do drugih sistemov zajamčenih 

vlog.   

 

 


