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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0241/2013, ko Horvātijas valstspiederīgās Mira Micic vārdā 
iesniedza Vācijas valstspiederīgais Jürgen Weidemann, par 
krājnoguldījumiem, kas pazaudēti Serbijas bankas „Investbanka” slēgšanas 
dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja klientei bija divi krājnoguldījumu konti bankā „Investbanka”. Šī 
banka tika slēgta un tāpēc lūgumraksta iesniedzēja kliente zaudēja savus iekrājumus. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai no Serbijas pārvaldes 
iestādēm saņemtu kompensāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 6. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām1 (NGS direktīva) 
kredītiestāžu maksātnespējas gadījumā noguldījumi ir aizsargāti EUR 100 000 apmērā uz 
vienu noguldītāju un uz vienu banku. 

Direktīvā 94/19/EK noguldījumi ir definēti kā „jebkāds kredīta atlikums, ko veido kontā 

                                               
1

OV L 135, 31.5.1994., 5. lpp.



PE528.188v01-00 2/2 CM\1018349LV.doc

LV

atlikušie līdzekļi vai īslaicīgas situācijas, kuras rada parasti banku darījumi, un ko 
kredītiestādei ir jāatmaksā saskaņā ar normatīvajos aktos un līgumos paredzētajiem 
nosacījumiem, kā arī jebkādi parādi, ko apliecina kredītiestādes izdots sertifikāts”.

Noguldījumi tiek uzskatīti par nepieejamiem visos gadījumos, kad tie ir izmaksājami, bet kad 
kredītiestāde tos nav izmaksājusi atbilstīgi normatīvajos aktos un līgumos paredzētajiem 
nosacījumiem, kas attiecas uz šiem noguldījumiem, jo: i) vai nu atbilstīgās kompetentās 
iestādes ir konstatējušas, ka — pēc to ieskatiem — attiecīgā kredītiestāde ar tās finansiāliem 
apstākļiem tieši saistītu iemeslu dēļ pagaidām nespēj atmaksāt noguldījumu un ka pašlaik tai 
nav izredžu to izdarīt; vai arī ii) kāda tiesu iestāde ar kredītiestādes finansiāliem apstākļiem 
tieši saistītu iemeslu dēļ ir pieņēmusi lēmumu, kas liedz noguldītājiem iespēju izvirzīt 
prasījumus pret attiecīgo kredītiestādi, ja tas notiek pirms iepriekš minētās konstatācijas.

Izmantojot noguldījumu garantiju sistēmu, nepieejamie noguldījumi jāatmaksā 20 darba dienu 
laikā pēc iepriekš minētās kompetento iestāžu veiktās konstatācijas vai pēc tiesu iestāžu 
lēmuma pieņemšanas.

Noguldītāju faktiskās tiesības katrā konkrētajā gadījumā ir rūpīgi jāpārbauda, pieprasot 
informāciju par iestādes maksātnespēju, prasītāja situāciju un attiecīgā finanšu instrumenta 
īpatnībām. Valsts pārvaldes iestāžu uzdevums ir pēc savas iniciatīvas vai arī pēc 
kompensācijas pieprasījuma saņemšanas izvērtēt, vai direktīvas nosacījumi ir izpildīti. 
Noguldījumu garantijas Horvātijā nodrošina Noguldījumu apdrošināšanas un banku 
rehabilitācijas valsts aģentūra.

Turklāt šķiet, ka šajā lietā izklāstītie fakti neattiecas uz situāciju, kuru reglamentē Kopienas 
tiesību akti, jo Investbanka darbības pārtraukšana notika pirms Horvātijas Republikas 
pievienošanās Eiropas Savienībai.

Secinājums

Šķiet, ka ES tiesību akti šajā gadījumā nav piemērojami.

Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam sazināties ar Horvātijas Noguldījumu 
apdrošināšanas un banku rehabilitācijas valsts aģentūru, lai noskaidrotu, kādas ir viņa klientes 
tiesības saņemt kompensāciju saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 


