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Suġġett: Petizzjoni 0241/2013, imressqa minn Jürgen Weidemann, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem Mira Micic, ta’ ċittadinanza Kroata, dwar it-telf tad-
depożiti tat-tfaddil b’riżultat tal-għeluq tal-bank Serb Investbanka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Klijenta tal-petizzjonant kellha żewġ kontijiet ta’ tfaddil mal-Investbanka. Il-bank ingħalaq u 
b’riżultat ta’ dan il-klijenta tilfet it-tfaddil tagħha. Il-petizzjonant jitlob l-għajnuna tal-
Parlament Ewropew fit-tiftix ta’ kumpens mill-awtoritajiet Serbi għad-depożiti l-mitlufa.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Id-depożiti huma protetti f’każ ta’ insolvenza tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu sa EUR 100 000 
għal kull depożitur u kull bank skont id-Direttiva 94/19/KE fuq skemi ta’ garanzija tad-
depożiti1 (“Id-Direttiva dwar l-Iskemi ta’ Garanzija għal Depożiti (SGD)”). 

Skont id-Direttiva 94/19/KE d-depożiti huma definiti bħala “xi bilanċ ta’ kreditu li jirriżulta 
minn fondi li jitħallew f’kont jew minn sitwazzjonijiet temporanji li joħorġu minn 
transazzjonijiet bankarji normali u li l-istituzzjoni ta’ kreditu għandha tħallas skont il-
kondizzjonijiet legali u kontrattwali applikabbli, u xi dejn b’xhieda ta’ ċertifikat maħruġ mill-
istituzzjoni ta’ kreditu".

                                               
1 ĠU L 135, 31.5.1994, p. 5.
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Id-depożiti huma meqjusa mhux disponibbli kull meta jkunu dovuti u pagabbli iżda li ma 
jkunux tħallsu mill-istituzzjoni ta’ kreditu skont il-kondizzjonijiet legali u kontrattwali 
applikabbli għalihom, fejn jew: (i) l-awtoritajiet kompetenti relevanti jkunu ddeterminaw li 
fil-fehma tagħhom l-istituzzjoni ta’ kreditu kkonċernata tkun tidher li ma tkunx tista’ għalissa, 
għal raġunijiet li huma direttament relatati maċ-ċirkostanzi finanzjarji tagħha, tħallas lura d-
depożitu u ma jkollha l-ebda prospett attwali li tkun tista’ tagħmel dan; jew ii) awtorità 
ġudizzjarja tkun tat deċiżjoni għal raġunijiet li jkunu direttament relatati maċ-ċirkostanzi 
finanzjarji tal-istituzzjoni ta’ kreditu li jkollha l-effett li tissospendi l-abilità tad-depożitanti li 
jagħmlu pretensjonijiet kontra tagħha, jekk din tingħata qabel ma tkun saret id-
determinazzjoni msemmija hawn fuq.

Id-depożiti li ma jkunux disponibbli jridu jitħallsu lura mill-SGD fi żmien 20 jum tax-xogħol 
mid-determinazzjoni msemmija hawn fuq minn awtoritajiet kompetenti jew minn deċiżjoni 
mill-awtoritajiet ġudizzjarji.

Id-dritt attwali tad-depożitanti jirrikjedi valutazzjoni bir-reqqa ta’ kull każ li tirrikjedi l-
elementi dwar l-insolvenza tal-istituzzjoni, il-pożizzjoni tar-rikorrent u l-karatteristiċi tal-
istrument finanzjarju inkwistjoni. Huwa l-kompitu tal-awtoritajiet nazzjonali, fuq inizjattiva 
tagħhom stess jew meta tkun ippreżentata pretensjoni għall-kumpens, biex jevalwaw jekk il-
kondizzjonijiet tad-Direttiva jkunux sodisfatti. Fil-Kroazja l-garanzija tad-depożiti hi żgurata 
mill-Aġenzija Statali għall-Assigurazzjoni tad-Depożiti u r-Rijabilitazzjoni tal-Banek.

Barra minn hekk, fil-każ inkwistjoni l-fatti kif ippreżentati ma jidhrux li huma relatati ma’ 
sitwazzjoni koperta mid-dritt Komunitarju peress li l-falliment ta’ Investbanka seħħ qabel l-
adeżjoni tar-Repubbika tal-Kroazja fl-UE.

Konklużjoni

Ma jidhirx li dan il-każ jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-UE.

Il-Kummissjoni tissuġġerixxi li l-petizzjonant jikkuntattja l-Aġenzija Statali Kroata għall-
Assigurazzjoni tad-Depożiti u r-Rijabilitazzjoni tal-Banek biex jivverifika d-dritt tagħha 
għall-kumpens skont id-dritt nazzjonali. 


