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— vars insättningar inte har förfallit till betalning på grund av avtal eller lagbestämmelser mellan det att kreditinstitutet
ställde in sina betalningar och auktorisationen för att bedriva bankverksamhet återkallades och den aktuella
insättaren inte har gett uttryck för att denne begär återbetalning,
— som har godkänt en klausul enligt vilken insättningar ska betalas ut upp till det garanterade beloppet, även konkret
efter återkallandet av auktorisationen från det kreditinstitut som förvaltar insättningarna, i enlighet med ett
förfarande som regleras i en medlemsstats lagstiftning och detta villkor är uppfyllt, och
— nämnda klausul i insättningsavtalet enligt medlemsstatens lagstiftning är rättsligt bindande mellan avtalsparterna?
Följer det av bestämmelserna i detta direktiv eller av andra unionsrättsliga bestämmelser att en nationell domstol inte får
beakta en sådan klausul i insättningsavtalet och att en talan från en insättare om betalning av ränta på grund av att
insättningar upp till det garanterade beloppet inte har betalats ut inom föreskriven frist enligt detta avtal inte får prövas i
enlighet med villkoren för utomobligatoriskt ansvar för skador vid ett åsidosättande av unionsrätten och på grundval av
artikel 7.6 i direktiv 94/19?
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens
beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 2010, 12).
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar (EGT L 135, 1994, s. 5;
svensk specialutgåva, område 6, volym 4, s. 227).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut
(EGT L 125, 2001, s. 15).
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Tolkningsfråga
Ska kommissionens beslut (2009/402/EG) av den 28 januari 2009 om de ”åtgärdsprogram” inom frukt- och
grönsakssektorn, som Frankrike har genomfört (C 29/05 [ex NN 57/05] (1)) tolkas så, att det omfattar det stöd som
betalats ut av Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR) till Comité
économique bigarreau industrie (Cebi) och därefter fördelats till producenter av bigarråer avsedda för bearbetning av de
producentergrupper som är medlemmar i denna kommitté, trots att Cebi inte finns med bland de åtta ekonomiska
jordbrukskommittéer som nämns i punkt 15 i beslutet och att stödet i fråga, till skillnad från den finansieringsmekanism
som beskrivs i punkterna 24 till 28 i beslutet, inte finansieras genom frivilliga bidrag från producenter, så kallade
branschbidrag?
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EUT L 127, s. 11

