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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0496/2013, adresată de W.J. Z., de cetățenie germană, privind 
exproprierea parțială a unei investiții de către o bancă spaniolă naționalizată

1. Rezumatul petiției

În 2004, petiționarul a cumpărat obligațiuni de la o bancă spaniolă cu o scadență de 10 ani. 
Din cauza crizei financiare, el a solicitat vânzarea obligațiunilor. Banca a refuzat să le vândă, 
făcând trimitere la scadență. În cadrul unui extras de cont pe care l-a primit la 
30 ianuarie 2013 se indica faptul că la 31 decembrie 2012 capitalul său de bază rămăsese 
nemodificat. La 15 februarie 2013, a fost informat că valoarea investiții sale a scăzut la 15 % 
din suma investită inițial. Petiționarul dorește să afle dacă banca sa are dreptul să reducă 
valoarea unei investiții care are o scadență de 10 ani, fără acordul său, în timp ce solicitarea sa
de plată anticipată a fost refuzată. El consideră că banca ar trebui, de asemenea, să respecte 
scadența convenită, că suma pe care a investit-o ar trebui să rămână intactă și că ar trebui să îi 
fie plătită în decembrie 2014. Petiționarul nu înțelege cum valoarea investiției sale a putut să 
scadă atât de drastic în termen de două săptămâni. El solicită o investigație și o explicație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Directiva 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare (MiFID)1 reglementează 
furnizarea de servicii și activități de investiții de către întreprinderile de investiții și instituțiile 

                                               
1 Directiva 2004/39/CE (JO L 145, 30.4.2004).
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de credit în raport cu o listă de instrumente financiare, cum ar fi obligațiunile. 

Cu toate acestea, la momentul evenimentelor descrise de petiționar (decembrie 2004), 
furnizarea celor mai multe servicii de investiții referitoare la instrumentele financiare de către 
societățile de investiții și instituțiile de credit era reglementată la nivelul UE de directiva 
923/22/CEE din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare 
(DSI)1, abrogată din noiembrie 2007, data intrării în vigoare a MiFID. DSI a stabilit anumite 
principii generale pe care societățile de investiții și instituțiile de credit trebuie să le 
urmărească în relația lor cu clienții cărora le furnizează un serviciu de investiții. Societățile de 
investiții și instituțiile de credit trebuie să acționeze în mod onest și corect și în interesul 
clienților în desfășurarea afacerilor, să ceară clienților informații privind situația financiară, 
experiența în investiții și obiectivele referitoare la serviciile solicitate sau în raporturile cu 
clienții să le pună la dispoziție informațiile adecvate și necesare acestora.

În plus, denumirea exactă a instrumentului (fie instrument financiar sau depozit în bani) sau a 
serviciului de investiții furnizat în cazuri concrete necesită evaluarea circumstanțelor specifice 
a fiecărui caz și este de competența autorităților naționale. În plus, autoritățile naționale sunt 
cele care decid, pe baza legislației naționale, cu privire la consecințele juridice ale presupusei 
încălcări a condițiilor contractului de Banco de Valencia.

Concluzie

Este de competența principală a autorităților și instanțelor naționale să investigheze conduita 
companiilor individuale în lumina legislației Uniunii. Comisia Europeană poate interveni 
numai în cazurile de transpunere sau de aplicare incorectă sau defectuoasă la nivel național a 
legislației Uniunii. Petiționarul ar putea legătura cu autoritățile spaniole de supraveghere sau 
ar putea iniția proceduri în instanțele naționale care au competența de a vedea dacă drepturile 
sale sunt respectate în mod corespunzător. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0022:20030211:EN:PDF


