
CM\920556PL.doc PE500.718v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.11.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0814/2012, którą złożył M.D.P. (Włochy) w sprawie zamrożenia 
rachunków w „Banca Network Investimenti”

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że włoski „Banca Network Investimenti”, który został objęty 
nadzorem komisarycznym, zamroził – w porozumieniu z Bankiem Włoch z dnia 31 maja 
2012 r. – wszystkie wypłaty dokonywane przez posiadaczy rachunków.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Postanowienia najbardziej właściwe dla kwestii poruszonych przez składającego petycję 
ustanowiono w dyrektywie 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów1. 

Dyrektywa 94/19/WE stanowi, że państwa członkowskie muszą ustanowić systemy gwarancji 
depozytów zapewniające ochronę deponentów. W przypadku niedostępności depozytów 
bankowych schemat gwarancji depozytów musi zapewniać deponentom odszkodowanie w 
wysokości maksymalnie 100 000 EUR. Odszkodowanie to należy wypłacić deponentowi w 
przeciągu dwudziestu dni od daty stwierdzenia przez władze niedostępności depozytów. W 
wyjątkowych okolicznościach termin ten można przedłużyć o dziesięć dni. Włochy włączyły 
                                               
1 Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie 
systemów gwarancji depozytów zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r., Dz.U. L 68 z 13.3.2009, s. 3-7.  
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tę dyrektywę do prawa krajowego w drodze dekretu ustawodawczego nr 49 z 2011 r. (Decreto 
legislativo 24 marzo 2011, n. 49).  

W tym konkretnym przypadku deponentów chroni dyrektywa 94/19/WE w sprawie systemów 
gwarancji depozytów. W przypadku niedostępności depozytów bankowych schemat 
gwarancji depozytów musi zapewniać deponentom odszkodowanie w wysokości 
maksymalnie 100 000 EUR. Odszkodowanie to należy wypłacić deponentowi w przeciągu 
dwudziestu dni od daty stwierdzenia przez władze niedostępności depozytów. Włochy 
dokonały transpozycji tej dyrektywy i to Bank Włoch odpowiedzialny jest za jej stosowanie 
oraz kontrolowanie.


