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Θέμα: Αναφορά 0496/2013, του W.J. Z., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μερική απομείωση επένδυσης εκ μέρους κρατικοποιημένης ισπανικής 
τράπεζας

1. Περίληψη της αναφοράς

Το 2004, ο αναφέρων αγόρασε ομόλογα από μια ισπανική τράπεζα με δεκαετή προθεσμία 
λήξης. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ζήτησε την πώληση των ομολόγων του. Η τράπεζα 
αρνήθηκε να τα πουλήσει, επικαλούμενη την προθεσμία λήξης τους. Σύμφωνα με ένα 
απόσπασμα που έλαβε ο αναφέρων στις 30 Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τις κινήσεις του 
λογαριασμού του, το κεφάλαιο της επένδυσής του παρέμενε αμετάβλητο μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2012. Στις 15 Φεβρουαρίου 2013, ο αναφέρων ενημερώθηκε ότι η αξία της 
επένδυσής του είχε μειωθεί στο 15% του ποσού που είχε αρχικά επενδύσει. Ο αναφέρων ζητά 
να μάθει εάν η τράπεζά του έχει το δικαίωμα να υποτιμήσει, χωρίς τη συγκατάθεσή του, μια 
επένδυση με 10ετή προθεσμία λήξης, εφόσον έχει ήδη απορρίψει το αίτημά του για πρόωρη 
καταβολή. Θεωρεί ότι η τράπεζα πρέπει επίσης να τηρήσει τη συμφωνημένη προθεσμία 
λήξης, ότι το ποσό που έχει επενδύσει πρέπει να παραμείνει ακέραιο και ότι πρέπει να του 
καταβληθεί τον Δεκέμβριο του 2014. Ο αναφέρων αδυνατεί να κατανοήσει πώς είναι δυνατόν 
η αξία της επένδυσής του να μειώθηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 
εβδομάδων. Ζητεί να διερευνηθεί το ζήτημα και να του δοθούν εξηγήσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014
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Η οδηγία 2004/39/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID)1 ρυθμίζει την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων επενδύσεων και 
των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με μια σειρά χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα 
ομόλογα. 

Ωστόσο, κατά τον χρόνο όπου έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται ο 
αναφέρων (Δεκέμβριος 2004), η παροχή από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τα πιστωτικά 
ιδρύματα των περισσότερων επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, ρυθμιζόταν, σε επίπεδο ΕΕ, από την οδηγία 93/22/ΕΟΚ της 10ης 
Μαΐου 1993 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών (ΟΕΥ)2, 
που έχει καταργηθεί από το Νοέμβριο του 2007, ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 
MiFID. Ο οδηγία ΟΕΥ θέσπιζε ορισμένες γενικές αρχές τις οποίες οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα όφειλαν να τηρούν απέναντι στους πελάτες στους 
οποίους παρείχαν επενδυτικές υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή τα πιστωτικά 
ιδρύματα όφειλαν να δρουν με εντιμότητα και δικαιοσύνη κατά τη διεξαγωγή των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων με γνώμονα το συμφέρον των πελατών τους, να 
ζητούν από τους πελάτες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση, την 
επενδυτική εμπειρία και τους στόχους τους όσον αφορά τις αιτούμενες υπηρεσίες ή να 
κοινοποιούν με δέοντα τρόπο τις χρήσιμες πληροφορίες κατά τις συναλλαγές τους με τους 
πελάτες.

Παρ 'όλα αυτά, ο ακριβής χαρακτηρισμός του μέσου (αν πρόκειται δηλαδή για
χρηματοπιστωτικό μέσο ή κατάθεση) ή της επενδυτικής υπηρεσίας που παρέχονται σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση απαιτεί την εκτίμηση των ειδικών περιστάσεων της κάθε 
περίπτωσης και εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Επιπλέον, εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της νομοθεσίας του κράτους μέλους και των αρχών του να αποφασίσουν για τις 
νομικές συνέπειες της υποτιθέμενης παραβίασης των όρων της σύμβασης από την Banco de 
Valencia.

Συμπέρασμα

Η διερεύνηση της συμπεριφοράς των μεμονωμένων εταιρειών, υπό το πρίσμα της νομοθεσίας 
της Ένωσης αποτελεί πρωταρχική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και δικαστηρίων. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο σε περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφοράς ή
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης από τα κράτη μέλη. Ο αναφέρων μπορεί να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να απευθυνθεί στις ισπανικές εποπτικές αρχές ή να προσφύγει στα ισπανικά 
δικαστήρια που έχουν την εξουσία να ελέγξουν κατά πόσο έγιναν σεβαστά τα δικαιώματά 
του.

                                               
1 Οδηγία 2004/39/ΕΚ (EE L145, 30.4.2004)
2 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0022:20030211:EN:PDF


