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Θέμα: Αναφορά 0814/2012, της M. D. P., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δέσμευση τρεχούμενων λογαριασμών από την τράπεζα Banca Network 
Investimenti

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά επισημαίνεται ότι η ιταλική τράπεζα Banca Network Investimenti, μετά την 
τοποθέτησή της υπό έκτακτη διαχείριση, πάγωσε, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Τράπεζας 
της Ιταλίας στις 31.5.2012, όλες τις κινήσεις χρέωσης των κατόχων τρεχούμενων 
λογαριασμών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Οι πιο σημαντικές διατάξεις για το ζήτημα που θέτει ο αναφέρων περιλαμβάνονται στην 
οδηγία 94/19/EΚ περί συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων1.  

Η οδηγία 94/19/EΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη φροντίζουν για τη σύσταση συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων που εξασφαλίζουν την προστασία των καταθετών. Σε περίπτωση 
που οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες, τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων 
                                               
1 Οδηγία 94/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 
1994 περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2009/14/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 
2009, ΕΕΕΕ L 68, 13,3,2009, σσ. 3-7.   
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πρέπει να διασφαλίζουν αποζημίωση των καταθετών έως ποσού 100.000 ευρώ. Η 
αποζημίωση αυτή πρέπει να καταβληθεί στους καταθέτες εντός προθεσμίας είκοσι ημερών 
από την ημερομηνία κατά την οποία οι αρχές προέβησαν στη διαπίστωση ότι οι καταθέσεις 
κατέστησαν μη διαθέσιμες. Σε εξαιρετικές περιστάσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί κατά δέκα ημέρες.  Η Ιταλία μετέφερε την οδηγία αυτή στην εθνική της νομοθεσία 
μέσω του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 49 του 2011 (Νομοθετικό διάταγμα της 24ης

Μαρτίου 2011, αριθ. 49).  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι καταθέτες προστατεύονται από την οδηγία 94/19/EΚ περί 
συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΟΕΚ).  Σε περίπτωση που οι καταθέσεις 
καθίστανται μη διαθέσιμες, τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων πρέπει να 
εξασφαλίζουν αποζημίωση των καταθετών ύψους έως 100.000 ευρώ. Η αποζημίωση αυτή 
πρέπει να καταβληθεί στους καταθέτες εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημερομηνία 
κατά την οποία οι αρχές προέβησαν στη διαπίστωση ότι οι καταθέσεις κατέστησαν μη 
διαθέσιμες. Η Ιταλία μετέφερε την οδηγία στο Δίκαιό της και η Τράπεζα της Ιταλίας είναι 
υπεύθυνη για την εφαρμογή της και τον σχετικό έλεγχο.


