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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0814/2012, ingediend door M.D.P. (Italiaanse nationaliteit), over 
de bevriezing van bankrekeningen bij de "Banca Network Investimenti"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat het Italiaanse "Banca Network Investimenti", dat onder beheer is gesteld, 
met de instemming van de Italiaanse nationale bank van 31 mei 2012 alle opnamen door 
rekeninghouders heeft bevroren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

"De bepalingen die het meest relevant zijn voor de door indiener ter sprake gebrachte kwestie, 
staan in Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels. 

In Richtlijn 94/19/EG worden de lidstaten verplicht depositogarantiestelsels in te stellen voor 
de bescherming van de deposanten. Wanneer deposito's in een bank onbeschikbaar worden, 
moet het depositogarantiestelsels de compensatie van de deposanten garanderen voor een 
bedrag tot 100 000 EUR. Deze compensatie moet aan de deposanten worden uitbetaald 
binnen de termijn van twintig dagen vanaf de datum waarop de 
autoriteiten bepalen dat de deposito's onbeschikbaar zijn geworden. Deze termijn kan in 
uitzonderlijke omstandigheden met tien dagen worden verlengd. Italië heeft de richtlijn 
omgezet in het nationale recht met wetgevingsdecreet nr. 49 van 2011 (decreto legislativo 
24 marzo 2011, n. 49). 
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In het onderhavige geval zijn de deposanten beschermd op grond van Richtlijn 94/19/EG 
inzake de depositogarantiestelsels. Wanneer deposito's in een bank onbeschikbaar worden, 
moet het depositogarantiestelsels de compensatie van de deposanten garanderen voor een 
bedrag tot 100 000 EUR. Deze compensatie moet aan de deposanten worden uitbetaald 
binnen de termijn van twintig dagen vanaf de datum waarop de 
autoriteiten bepalen dat de deposito's onbeschikbaar zijn geworden. Italië heeft de richtlijn 
omgezet en de Italiaanse nationale bank is verantwoordelijk voor de toepassing ervan en het 
toezicht op de naleving ervan."


