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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

7.07.2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1567/2008 του Tobias Burnus (γερμανικής ιθαγένειας) σχετικά με 
συστήματα εγγυήσεων για υποκαταστήματα τραπεζών στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά έχει ως θέμα την αφερεγγυότητα της ισλανδικής τράπεζας Kaupthing. Ο 
αναφέρων δηλώνει ότι δεν είναι πλέον δυνατή η επικοινωνία με υποκαταστήματα τραπεζών 
του ΕΟΧ στη γλώσσα της χώρας του πελάτη μόλις πάψει η δραστηριότητα στην εν λόγω 
χώρα. Τότε οι πελάτες καλούνται να απευθυνθούν στην εποπτική αρχή και στο σύστημα 
εγγυήσεων της χώρας προέλευσης της τράπεζας. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει αν οι ξένοι πελάτες υφίστανται άδικη μεταχείριση και αν θα 
πρέπει να προσαρμοστεί η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον, ο αναφέρων ζητεί να 
διερευνηθεί αν επαρκούν και αν έχουν τηρηθεί οι ισχύουσες εποπτικές απαιτήσεις (οδηγία 
94/19/ΕΟΚ) στην εν λόγω υπόθεση. Ο αναφέρων δηλώνει εδώ, αναφερόμενος σε επιστολή 
της Επιτροπής, ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι είναι υπεύθυνη. Επίσης, θα πρέπει να 
διερευνηθεί αν επαρκεί η υποχρέωση των τραπεζών να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα 
συστήματα εγγυήσεων των καταθέσεων, καθώς ο πελάτης συνήθως υποθέτει ότι μια τράπεζα 
που γίνεται δεκτή σε μια χώρα υπόκειται στο εθνικό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας 
και στους εθνικούς κανόνες εγγυήσεων. Τέλος, σύμφωνα με τον αναφέροντα, θα πρέπει να 
διερευνηθεί αν οι υφιστάμενοι κανόνες εποπτείας και εγγυήσεων της χώρας προέλευσης είναι 
επαρκείς, ιδίως στην περίπτωση των τραπεζών του ΕΟΧ.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που παρελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.
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Κοινοτικός νόμος

Ο κοινοτικός νόμος για τα συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων (Βλ. οδηγία 94/19/ΕΟΚ) 
περιλαμβάνει εκτεταμένες απαιτήσεις όσον αφορά την ενημέρωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι οι τράπεζες καθιστούν διαθέσιμες σε σημερινούς και ενδιαφερόμενους
καταθέτες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναγνώριση του συστήματος εγγυήσεων 
καταθέσεων του οποίου είναι μέλος ο κλάδος. Ο καταθέτης θα πρέπει να ενημερώνεται 
σχετικά με τις διατάξεις του εν λόγω συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του ποσού και του 
εύρους της κάλυψης που προσφέρεται. Οι πληροφορίες θα δίδονται κατά τρόπο εύκολα
κατανοητό. Κατόπιν αιτήματος, θα δίδονται επίσης πληροφορίες για τις συνθήκες
αποζημίωσης και τις διατυπώσεις τις οποίες θα πρέπει να συμπληρώνονται με σκοπό να 
επιτευχθεί η εν λόγω αποζημίωση. Όλες οι πληροφορίες θα καθίστανται διαθέσιμες στη 
γλώσσα (γλώσσες) του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται το υποκατάστημα.

Τα έγγραφα σχετικά με τις συνθήκες που πρέπει να πληρούνται και τις διατυπώσεις που
πρέπει να συμπληρωθούν ώστε κάποιο άτομο να είναι επιλέξιμο για την πληρωμή εκ μέρους
του εφαρμοζόμενου συστήματος θα συμπληρώνονται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η εγγυημένη κατάθεση. Αυτό, υπό κανονικές συνθήκες
συμπίπτει με τον τόπο διαμονής του ενεχόμενου καταθέτη. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι
καταθέσεων σε υποκαταστήματα θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι ήδη πριν από την 
έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης τους με το υποκατάστημα και όταν υποβάλλουν αίτηση 
για αποζημίωση.

Όμως, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την καταγγελία όσον αφορά τις απαιτήσεις
πληροφοριών ενόψει εκθέσεως σχετικά με τα συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων που θα 
υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι το τέλος του 20091.

Σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό ευθυνών, η οδηγία 94/19/ΕΟΚ βασίζεται στην αρχή ότι τα
συστήματα εγγυήσεων των καταθέσεων και η ευθύνη πληρωμής θα πρέπει να συνδέονται με 
διαδικασίες επίβλεψης. Ως εκ τούτου, είναι το σύστημα εγγυήσεως των καταθέσεων του
κράτους μέλους στο οποίο η τράπεζα έχει λάβει άδεια εγκατάστασης και ασκήσεως εργασιών 
και επιβλέπεται που είναι υπεύθυνο για την αποζημίωση των καταθετών.

Επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την Ισλανδία και τον ΕΟΧ

Η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την εποπτεία των τραπεζών και τα συστήματα εγγυήσεως 
των καταθέσεων έχει ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ και ως εκ τούτου ισχύει στην 
Ισλανδία. Όμως, η Ισλανδία δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο
αυτό η Επιτροπή επιθυμεί να παρατηρήσει ότι το θέμα το οποίο επισημαίνει ο αναφέρων δεν 
εμπίπτει εντός του πεδίου αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Είναι αρμοδιότητα και ευθύνη της εποπτεύουσας αρχής της ΕΖΕΣ η οποία πρέπει να
διασφαλίσει ότι η Ισλανδία και τα άλλα κράτη μέλη του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, σέβονται τις
                                               
1 Άρθρο 12 της οδηγίας 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11 Μαρτίου 2009 που τροποποιεί την οδηγία 94/19/ΕΚ περί συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων σε ό,τι 
αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ), EE L 68, 13.3.2009, 
σελ. 3.
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υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΟΧ. Αυτό περιλαμβάνει την υποχρέωση να
εξασφαλίσουν ότι η οδηγία σχετικά με συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων και οι 
σχετικοί κοινοτικοί κανόνες για την εποπτεία των τραπεζών έχουν μεταφερθεί στη νομοθεσία 
και τεθεί σε ισχύ στην Ισλανδία και επιβάλλονται δεόντως όσον αφορά τις τράπεζες με άδεια 
ασκήσεως δραστηριοτήτων στην Ισλανδία.

Ο αναφέρων μπορεί ως εκ τούτου να απευθύνει τους ενδοιασμούς του στην εποπτεύουσα 
αρχή της ΕΖΕΣ, η οποία είναι μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη οντότητα.

Άλλα μέσα επανόρθωσης υπέρ των καταναλωτών

Πελάτες υποκαταστημάτων τραπεζών στον ΕΟΧ έχουν επίσης και άλλα μέσα στη διάθεσή 
τους. Το FIN-NET1 αποτελεί ένα δίκτυο επίλυσης χρηματοπιστωτικών διαφορών, το οποίο
περιλαμβάνει εθνικά συστήματα εξωδικαστικής αντιμετώπισης καταγγελιών στις χώρες 
ΕΟΧ, που είναι υπεύθυνες για την αντιμετώπιση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
τραπεζών. Το εν λόγω δίκτυο δημιουργήθηκε από την Επιτροπή το 2001. Εντός του δικτύου
FIN-NET, τα συστήματα συνεργάζονται για να δώσουν στους καταναλωτές εύκολη
πρόσβαση σε εξωδικαστικές διαδικασίες αντιμετώπισης καταγγελιών σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις. Εάν ένας καταναλωτής σε μια χώρα έχει μια διαμάχη με μια τράπεζα από μια
άλλη χώρα, τα μέλη του FIN-NET θα φέρουν σε επαφή τον καταναλωτή με το αρμόδιο 
εξωδικαστικό σύστημα αντιμετώπισης καταγγελιών και θα παράσχουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες.

Συμπεράσματα

Ενόψει των ανωτέρω, δεν προκύπτει από την αναφορά οιαδήποτε παράβαση του κοινοτικού 
νόμου που θα μπορούσε να δραστηριοποιήσει σχετικά τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm


