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Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0496/2013, внесена от W.J.Z., с германско гражданство, относно 
частично отчуждаване на инвестиция от национализирана испанска банка

1. Резюме на петицията

През 2004 г. вносителят на петицията е купил облигации от испанска банка с 
десетгодишен матуритет. Поради финансовата криза той е помолил облигациите му да 
бъдат продадени. Банката е отказала да ги продаде, като му е посочила матуритета. В 
банково извлечение, което е получил на 30 януари 2013 г., е било посочено, че 
главницата от инвестицията му е останала непроменена на 31 декември 2012 г. На 
15 февруари 2013 г. той е бил информиран, че стойността на инвестицията му е 
спаднала до 15 % от първоначално инвестираната сума. Вносителят на петицията пита 
дали банката му има право да обезценява инвестиция с десетгодишен матуритет без 
негово съгласие, докато искането му за предварително изплащане е било отказано. Той 
счита, че банката също така би трябвало да се придържа към одобрения матуритет, и че 
сумата, която е инвестирал, е следвало да остане непокътната и че тя е следвала да му 
бъде изплатена през декември 2014 г. Вносителят на петицията не разбира как 
стойността на инвестицията му може да спадне в толкова огромни размери в рамките 
на две седмици. Той отправя искане за провеждане на разследване и обяснение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.
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Директива 2004/39/ЕО за пазарите на финансови инструменти (MiFID)1 урежда 
предоставянето на инвестиционни услуги и дейности от инвестиционни посредници и 
кредитни институции по отношение на списъка на финансовите инструменти, като 
например облигации. 

Въпреки това към момента на фактите, описани от вносителя на петицията (декември 
2004 г.), предоставянето на повечето инвестиционни услуги, свързани с финансови 
инструменти, от инвестиционни посредници и кредитни институции се регулират на 
равнището на ЕС от Директива 93/22/ЕИО от 10 май 1993 г. относно инвестиционните 
услуги в областта на ценните книжа (ISD)2, отменена считано от ноември 2007 г., 
датата на влизане в сила на Директивата за пазарите на финансови инструменти. ISD 
включва някои общи принципи, които инвестиционните посредници и кредитните 
институции трябва да спазват в отношенията с клиентите, на които предоставят 
инвестиционна услуга. Инвестиционните посредници или кредитните институции 
трябва да действат честно и лоялно при осъществяване на своите бизнес дейности 
възможно най-добре в интерес на клиентите, да изискват от клиентите информация 
относно тяхното финансово положение, инвестиционен опит и цели по отношение на 
исканите услуги или да правят подходящо разкриване на релевантна съществена 
информация при взаимоотношения с клиентите.

Въпреки това точната квалификация на инструмента (финансов инструмент или 
депозит) или на инвестиционната услуга, предоставена за всеки отделен случай, 
изисква оценка на специфичните обстоятелства на всеки отделен случай и попада в 
правомощията на националните органи. Освен това, част от обхвата на националното 
законодателство и от правомощията на националните органи е да вземат решение 
относно правните последици от предполагаемото нарушение на условията на договора 
от Banco de Valencia.

Заключение

В изключителната компетентност на националните органи и съдилища е да проучат 
поведението на отделните дружества в контекста на законодателството на Съюза. 
Европейската комисия може да се намесва само в случаите на неправилно 
транспониране или неправилно прилагане на правото на Съюза. Вносителят на 
петицията би могъл да прецени дали да установи контакт с испанските органи за надзор 
или да заведе дело пред националните съдилища, които са компетентни да проследят 
това, дали правата му са съответно зачетени.  

                                               
1 Директива 2004/39/ЕО (ОВ L 145, 30.4.2004 г.).
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0022:20030211:EN:PDF


