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Τύπος και Πληροφόρηση 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 74/04/GR 

5 Οκτωβρίου 2004 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-442/02 

Société Caixa Bank France κατά Ministère de l�Économie, des Finances et de l�Industrie 

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Η ΟΠΟΙΑ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΨΕΩΣ 

Ο εν λόγω περιορισµός της ελευθερίας εγκαταστάσεως την οποία εγγυάται η Συνθήκη ΕΚ δεν 
µπορεί να δικαιολογηθεί µε επίκληση ούτε της προστασίας των καταναλωτών ούτε της 

προωθήσεως της αποταµιεύσεως 

Από τις 18 Φεβρουαρίου 2002 η εταιρία Caixa Bank France, γαλλική θυγατρική της Caixa 
Holding, εταιρίας ισπανικού δικαίου, παρέχει στο αγοραστικό κοινό στη Γαλλία τη 
δυνατότητα διατηρήσεως εντόκου λογαριασµού όψεως µε επιτόκιο 2 % ετησίως, από ένα 
ελάχιστο κεφάλαιο 1500 ευρώ. Με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, αφενός, 
απαγορεύθηκε στην Caixa Bank να συνάπτει µε κατοίκους ηµεδαπής νέες συµβάσεις 
αφορώσες τέτοιους τοκοφόρους λογαριασµούς και, αφετέρου, η εταιρία αυτή υποχρεώθηκε 
να καταγγείλει τη σχετική ρήτρα των ήδη συναφθεισών συµβάσεων τέτοιου είδους. Η Caixa 
Bank προσέφυγε κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Conseil d�État, το οποίο αποφάσισε 
να υποβάλει στο ∆ικαστήριο προδικαστικά ερωτήµατα επί της συµφωνίας της εν λόγω 
εθνικής ρυθµίσεως προς τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ στον τοµέα της ελευθερίας 
εγκαταστάσεως. 

Προεισαγωγικώς το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών 
ιδρυµάτων  δεν εφαρµόζεται στην υπό κρίση περίπτωση, καθόσον η οδηγία αυτή δεν αφορά 
τους περιορισµούς που επιβάλλονται στις εταιρίες οι οποίες εγκαθίστανται εντός κράτους 
µέλους ως θυγατρικές πιστωτικών ιδρυµάτων εγκατεστηµένων εντός άλλων κρατών µελών. 

1

Υπενθυµίζει στη συνέχεια ότι το δικαίωµα εγκαταστάσεως, το οποίο αναγνωρίζεται τόσο 
υπέρ των φυσικών προσώπων που έχουν την ιθαγένεια κράτους µέλους όσο και υπέρ των 
νοµικών προσώπων, περιλαµβάνει, µε την επιφύλαξη των προβλεπόµενων εξαιρέσεων και 

 
1 Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά µε 
την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΕ L 126, σ. 1). 
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προϋποθέσεων, την ανάληψη και την άσκηση κάθε είδους µη µισθωτών δραστηριοτήτων στο 
έδαφος κάθε άλλου κράτους µέλους, καθώς και τη σύσταση και τη διαχείριση εταιριών, την 
ίδρυση πρακτορείων, υποκαταστηµάτων ή θυγατρικών. 

Εποµένως, η νοµική κατάσταση της Caixa Bank εµπίπτει στο κοινοτικό δίκαιο δυνάµει 
των διατάξεων της Συνθήκης  που επιβάλλουν την κατάργηση των περιορισµών της 
ελευθερίας εγκαταστάσεως, δηλαδή όλων των µέτρων που απαγορεύουν, παρακωλύουν ή 
καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση της ελευθερίας αυτής. 

Το ∆ικαστήριο δέχεται ότι η προβλεπόµενη από τη γαλλική ρύθµιση απαγόρευση 
καταβολής τόκων σε λογαριασµούς καταθέσεων όψεως αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο για 
τις εταιρίες κρατών µελών άλλων προκειµένου να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους 
µέσω θυγατρικής στη Γαλλία, το οποίο επηρεάζει την πρόσβασή τους στην αγορά2. 
Εποµένως, η απαγόρευση αυτή που αφορά µια από τις βασικές πιστωτικές δραστηριότητες 
µπορεί να χαρακτηριστεί ως περιορισµός, διότι παρεµποδίζει τις θυγατρικές αλλοδαπών 
εταιριών να συλλέγουν κεφάλαια από το κοινό. Τις  στερεί από τη δυνατότητα να 
ανταγωνιστούν αποτελεσµατικότερα µέσω της χορηγήσεως τόκων σε λογαριασµούς όψεως 
τα παραδοσιακώς υφιστάµενα εντός της Γαλλίας πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία διαθέτουν 
εκτεταµένο δίκτυο υποκαταστηµάτων και, συνεπώς, έχουν µεγαλύτερη ευκολία στην άσκηση 
των δραστηριοτήτων τους 

Προς δικαιολόγηση του περιορισµού στην ελευθερία εγκαταστάσεως ο οποίος προκύπτει από 
την επίµαχη διάταξη η Γαλλική Κυβέρνηση επικαλέσθηκε τόσο την προστασία των 
καταναλωτών όσο και την προώθηση της µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης 
αποταµιεύσεως, το ∆ικαστήριο όµως έκρινε ότι η απαγόρευση των τοκοφόρων λογαριασµών 
όψεως είναι µέτρο το οποίο υπερβαίνει το όριο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 
σκοπών αυτών. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: FR, EN, IT, NL, ES, EL, DE 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε κατά κανόνα από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης, 
την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 

Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

                                                                                                                                                         
2Άρθρο 43 ΕΚ. 


