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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0814/2012 dėl atsiskaitomųjų sąskaitų lėšų įšaldymo banke 
„Banca Network Investimenti“, kurią pateikė Italijos pilietis M. D. P.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Italijos bankas „Banca Network Investimenti“, kuriam buvo 
paskirtas administratorius, 2012 m. gegužės 31 d. gavęs Italijos banko sutikimą, sustabdė 
visus pinigų išėmimus iš savo klientų atsiskaitomųjų sąskaitų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Svarbiausios nuostatos, susijusios su peticijos pateikėjo iškeltu klausimu, nustatytos 
Direktyvoje 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų1. 

Direktyvoje 94/19/EB nustatyta, kad valstybės narės turi sukurti indėlių garantijų sistemas, 
kurioms būtų patikėta indėlininkų apsauga. Indėliams banke tapus negrąžinamiems indėlių 
garantijų sistema turi užtikrinti, kad indėlininkams būtų kompensuojama iki 100 000 EUR 
dydžio suma. Ši kompensacija turi būti išmokėta per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kai 
valdžios institucijos nustatė, kad indėliai negali būti grąžinti. Ypatingomis aplinkybėmis šis 
terminas gali būti pratęstas dešimčia dienų. Italija yra perkėlusi šią direktyvą į nacionalinę 

                                               
1 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų, iš 
dalies pakeista 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/14/EB, OL L 68, 2009 3 13, 
p. 3−7. 
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teisę 2011 m. įstatymo galią turinčiu dekretu Nr. 49 (Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 
49). 

Šiuo konkrečiu atveju indėlininkai yra apsaugoti pagal Direktyvą 94/19/EB dėl indėlių 
garantijų sistemų. Indėliams banke tapus negrąžinamiems indėlių garantijų sistema turi 
užtikrinti, kad indėlininkams būtų kompensuojama iki 100 000 EUR dydžio suma. Ši 
kompensacija turi būti išmokėta per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kai valdžios institucijos 
nustatė, kad indėliai negali būti grąžinti. Italija yra perkėlusi šią direktyvą į nacionalinę teisę 
ir už jos taikymą bei taikymo priežiūrą yra atsakingas Italijos bankas.


