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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0814/2012, внесена от M. D. P., с италианско гражданство, относно 
замразяването на сметки в ‘Banca Network Investimenti’

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че италианската банка ‘Banca Network Investimanti’, 
която се намира в процедура за несъстоятелност, е замразила, със съгласието на 
италианската национална банка от 31 май 2012 г., всички тегления от страна на 
притежатели на влогове.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Разпоредбите, които имат най-голямо отношение към повдигнатия от вносителя на 
петицията въпрос, са установени в Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране 
на депозити1. 

Съгласно Директива 94/19/ЕО държавите членки трябва да създадат схеми за 
гарантиране на депозити, които са предназначени за защита на вложителите. Когато 
депозитите в дадена банка станат неналични, схемата за гарантиране на депозити 
трябва да осигури компенсацията на вложителите за сума до 100 000 EUR. Тази 

                                               
1 Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за 
гарантиране на депозити, изменена с Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 
март 2009 г., ОВ L 68, 13.3.2009 г., стр. 3–7.
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компенсация трябва да бъде изплатена на вложителите в рамките на двадесетдневния 
срок от датата, на която органите извършат установяването, че депозитите са станали 
неналични. Този краен срок може да бъде удължен с десет дни при изключителни 
обстоятелства. Италия е включила тази Директива в националното право посредством 
законодателен указ № 49 от 2011 г. (Decreto legislativo, 24 март 2011 г., № 49).  

В този конкретен случай вложителите са защитени с Директива 94/19/ЕО относно 
схемите за гарантиране на депозити (СГД).  Когато депозитите в дадена банка станат 
неналични, схемата за гарантиране на депозити трябва да осигури компенсацията на 
вложителите за сума до 100 000 EUR. Тази компенсация трябва да бъде изплатена на 
вложителите в рамките на двадесетдневния срок от датата, на която органите извършат 
установяването, че депозитите са станали неналични. Италия е транспонирала 
директивата и именно италианската национална банка носи отговорност за нейното 
прилагане и надзор.


