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Επιτροπή Αναφορών

7.07.2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1577/2008 του Marek Brükner, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ομάδας Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main, 
σχετικά με τις συνέπειες της κατάρρευσης της τράπεζας Lehman Brothers 
και τη δημιουργία ταμείου για τα θύματα στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προτρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο για τους ευρωπαίους που 
αποτέλεσαν θύματα της κατάρρευσης της τράπεζας Lehman Brothers. Το ταμείο θα 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κόστους που συνεπάγεται η συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων και η δικαστική δράση. Η χρήση του εν λόγω ταμείου θα πρέπει διασφαλίσει ότι οι 
ευρωπαίοι αποταμιευτές και οι εργαζόμενοι των ευρωπαϊκών τραπεζών θα μάθουν την 
αλήθεια σχετικά με την αφερεγγυότητα των τραπεζών. Ο πλέον σημαντικός στόχος είναι η 
προστασία των καταναλωτών. Τα μέσα για τη χρηματοδότηση των δικαστικών δαπανών θα 
δώσουν τη δυνατότητα στους μεμονωμένους αποταμιευτές να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
και, επίσης, θα έχουν τα μέσα να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία και να τα 
παρουσιάσουν στο δικαστήριο. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό θα αποτελέσει και τη 
λύση στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί συλλογική αγωγή. Κατά την άποψή του, 
οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν αποτύχει. Ο αναφέρων παραθέτει μια σειρά μέτρων που θα 
πρέπει να ληφθούν. Με τη βοήθεια του προτεινόμενου ταμείου, θα επιτευχθεί ισορροπία στη 
σχέση μεταξύ των αποταμιευτών και των επενδυτών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
στην Ευρώπη.

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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Η Επιτροπή παραδέχεται ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές που
υπέστησαν ζημίες λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, και ειδικότερα λόγω της 
κατάρρευσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η Lehman Brothers, έχουν πρόσβαση 
σε αποτελεσματική αποζημίωση. Όμως, η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν ήδη υφιστάμενοι
μηχανισμοί τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές. Για παράδειγμα, στα 
περισσότερα κράτη μέλη, υπάρχουν σώματα εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών (ADR), 
όπως ο διαμεσολαβητής, οι μεσολαβητές ή τα συμβούλια προσφυγής, τα οποία επιλύουν 
διαφορές μεταξύ καταναλωτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συνήθως, οι διαδικασίες
ADR δεν επιβαρύνονται χρηματικά (ή έχουν ιδιαίτερα χαμηλό κόστος) για τους καταναλωτές 
και είναι ταχύτερες από ό,τι οι διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων. Τα προαναφερθέντα
σώματα ADR έχουν συνδεθεί σε ένα ευρύ δίκτυο σε επίπεδο ΕΟΧ, το οποίο αποκαλείται 
FIN-NET, μέσω του οποίου βοηθούν τους καταναλωτές που έχουν διασυνοριακές 
καταγγελίες στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ένας αριθμός αυτών των σωμάτων ADR που είναι
μέλη του δικτύου FIN-NET ανέφεραν στην Επιτροπή ότι προσπαθούν να βρουν λύσεις για 
αποτελεσματική αντιμετώπιση υψηλού αριθμού ιδίων ή παρόμοιων καταγγελιών που 
προέκυψαν ως αποτέλεσμα της κρίσεως.

Εάν οι περιπτώσεις δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω των διαδικασιών ADR, οι καταναλωτές 
μπορούν να διεκδικήσουν το δίκαιό τους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Σε πολλά κράτη
μέλη οι οργανώσεις καταναλωτών (στη Γερμανία: Verbraucherzentralen) παρέχουν βοήθεια 
σε οργανωτικό και νομικό επίπεδο στους καταναλωτές κατά την έναρξη των δικαστικών 
ενεργειών. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη παρέχουν νομική βοήθεια συμπεριλαμβανομένων 
πόρων που καλύπτουν το κόστος των δικαστικών ενεργειών.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή εργάζεται ενεργά στον τομέα των μέσων συλλογικής έννομης 
προστασίας των καταναλωτών τα οποία θα αντιμετωπίζουν καταστάσεις όπου πολλοί 
καταναλωτές πλήττονται από την ίδια πρακτική ενός επενδυτή χρηματιστηρίου. Πρόσφατες
μελέτες που διεξήχθηκαν σε αυτό τον τομέα αποδεικνύουν ότι οι περισσότερες μαζικές
υποθέσεις εμφανίζονται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και δεν 
αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά από την άποψη των καταναλωτών. Τα εν λόγω ευρήματα
επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι συχνά στη χρηματοπιστωτική κρίση πολλοί καταναλωτές
πλήττονται από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες του ιδίου παρόχου. Τον Νοέμβριο του
2008, η Επιτροπή δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τα μέσα συλλογικής έννομης 
προστασίας των καταναλωτών, στην οποία παρουσίασε μια σειρά πιθανών πολιτικών 
επιλογών για να αντιμετωπιστεί το θέμα των μαζικών απαιτήσεων και κάλεσε τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των εν λόγω 
επιλογών. Τον Μάιο του 2009 οργανώθηκε από την Επιτροπή μια δημόσια ακρόαση στην 
οποία συμμετείχαν περίπου τριακόσιοι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων που συζήτησαν 
σημαντικά θέματα συλλογικής έννομης προστασίας. Η δημόσια διαβούλευση κατέστησε
απόλυτα σαφές ότι η χρηματοδότηση μαζικών απαιτήσεων αποτελεί ένα κεντρικό πρόβλημα 
για τους καταναλωτές που επιζητούν έννομη προστασία. Το θέμα θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί στις επόμενες δράσεις της Επιτροπής. Όμως επί του παρόντος είναι πολύ 
νωρίς για να εξάγουμε συμπεράσματα όπως ζητεί ο αναφέρων.

Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών συμβούλου
επενδύσεων) σε πελάτες ρυθμίζεται από κοινοτικό νόμο και δη από την οδηγία για τις αγορές 
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χρηματοπιστωτικών μέσων ("MiFID", οδηγία 2004/39/ΕΚ1 και τα μέτρα εφαρμογής της) που 
τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2007. Οι διατάξεις της ΜiFID για την προστασία των
επενδυτών που διέπονται από την προσέγγιση (client by client ) πελάτης προς πελάτη δεν 
ήσαν ενεργές κατά τη στιγμή όπου οι εικαζόμενες καταχρηστικές πωλήσεις 
πραγματοποιήθηκαν. Όμως, η MiFID θα συμβάλει στο να προληφθεί η αμελής διανομή
περιουσιακών στοιχείων που ενέχουν κίνδυνο στο μέλλον. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της
αναθεώρησης της MiFID που προβλέπεται για το 2010, η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη
για περαιτέρω ενίσχυση των κανόνων δεοντολογίας για τράπεζες/επενδυτικές επιχειρήσεις 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ιδιωτών πελατών, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία 
που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσεως.

Στην ανακοίνωσή της τον Μάρτιο (Ανακοίνωση για το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «Η
υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» COM(2009)114) η Επιτροπή πρότεινε πολυάριθμα
μέτρα με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών. Αυτά συμπεριλαμβάνουν την
ενίσχυση των υφισταμένων συστημάτων εγγυήσεως (στους τομείς τραπεζών, αξιών και
ασφαλίσεων) και την ενίσχυση των ασφαλιστικών δικλείδων και απαιτήσεων που θα πρέπει 
να τηρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν θα θέτουν σε εμπορία ή θα πωλούν 
ομαδοποιημένα επενδυτικά προϊόντα σε ιδιώτες πελάτες.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι μηχανισμοί τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούν οι
καταναλωτές στην προσπάθειά τους για αξιώσεις τις οποίες έχουν και οι οποίες προέκυψαν
από την κρίση, υφίστανται ήδη σήμερα, παρόλο που τα μέσα αποζημίωσης θα μπορούσαν να 
βελτιωθούν σε πολλές περιπτώσεις. Επιπλέον, η MiFID έχει σημαντικά ενισχύσει την
προστασία των επενδυτών σε ό,τι αφορά την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε 
ιδιώτες πελάτες. Υπό το φως της εμπειρίας που προέκυψε κατά τη διάρκεια της
χρηματοπιστωτικής κρίσεως η Επιτροπή θα ενισχύσει περαιτέρω τους κανόνες προστασίας 
των επενδυτών. 

                                               
1 ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σελ. 1–44.


