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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.06.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1071/2010, внесена от María de los Milagros Hernán Álvarez, с 
испанско гражданство, от името на асоциацията на потърпевшите от 
действията на AFINSA Bienes Tangibles SA, относно административно 
производство срещу дружеството AFINSA

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията желае Европейският парламент да създаде комисия, която 
да провери административното производство, инициирано срещу дружеството 
AFINSA, като с проверката се цели отговорните испански органи да бъдат посочени 
като частично отговорни за загуби и вреди, претърпени от клиентите на дружеството в 
резултат от действията на органите. През 2006 г., след разкритие на предполагаема 
измамническа пирамидна структура, испанските органи са поели контрола върху 
дружеството AFINSA. Различни асоциации на потърпевшите са инициирали 
производство срещу държавата пред отдела за административни жалби на националния 
Върховен съд, като търсят имуществена отговорност за небрежност поради това, че 
държавата не е регулирала или упражнила контрол над дейностите в областта на 
портфейлните инвестиции, които се извършват в Испания през последните 27 години.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Петицията

Вносителят на петицията представлява лица, които са инвестирали пари в испанско 
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дружество, Afinsa Bienes Tangibles S.A. (AFINSA), което се занимава с търговия с 
марки. Въз основа на описанието, предоставено в петицията, стопанската дейност на 
дружеството се е състояла в продажбата на марки на клиенти и след това поемането на 
отговорност за продажбата на марките от името на клиентите и изплащане на 
приходите от продажбата (или на конкретна сума, в случай че в рамките на 
договорения период не е открит купувач). Клиентите на AFINSA са считали покупката 
на марки за алтернативна форма на инвестиране.

През май 2006 г. испанските органи са наложили запор на дейността на AFINSA въз 
основа на обвинения в измамна търговска дейност. Вносителите търсят обезщетение 
във връзка със загуба на инвестициите си, тъй като дейността на AFINSA е била 
прекратена от испанските органи. По-специално, в петицията се твърди, че изземването 
на AFINSA е било непропорционално и че действията на испанските органи и 
съдилища са увеличили щетите, които е трябвало да бъдат предотвратени чрез 
закриването на дружеството. В петицията се разглежда и въпросът за естеството на 
AFINSA – търговско или финансово дружество – и се отправя твърдение за изземване 
на собствеността на гражданите (марките) в резултат на действията на испанските 
органи. 

Наблюдения на Комисията

От ноември 2007 г.  предоставянето на инвестиционни услуги на клиенти в ЕС се 
регулира от Директива 2004/39/EО1 (т.нар. Директива за ПФИ). Директивата обхваща 
кредитните институции (банките) и инвестиционните предприятия, които са 
оторизирани и надзиравани субекти, предлагащи услуги като изпълнение на поръчки от 
името на клиенти, приемане и предаване на поръчки, инвестиционни консултации и 
управление на портфейл. За да спадат към инвестиционните услуги, тези дейности 
следва да са свързани с финансови инструменти (например, акции, облигации, 
инструменти на паричния пазар). По отношение на предоставянето на тези услуги се 
прилагат специални правила за осъществяване на стопанска дейност. Преди 
прилагането на Директивата за ПФИ, предоставянето от страна на инвестиционните 
предприятия и банките на повечето инвестиционни услуги, свързани с финансови 
инструменти, беше регулирано на равнище на ЕС от Директива 93/22/EИО2. Директива 
97/9/EО3 относно схемите за обезщетение на инвеститорите допълва рамката за 
предоставянето на инвестиционни услуги и предвижда покритие за клиенти на 
инвестиционни предприятия и банки, когато предприятията не са в състояние да 
възстановят активи, които държат от името на своите клиенти.

Регулаторната рамка на ЕС обхваща също и някои предприятия за колективно 

                                               
1 Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно 
пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на 
Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 
93/22/ЕИО на Съвета – OВ L 145, 30.4.2004 г., стp. 1–44.
2 Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 година относно инвестиционните услуги в 
областта на ценните книжа – ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр.27–46.
3 Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите за 
обезщетение на инвеститорите – ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22–31.
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инвестиране (ПКИПЦК) и техните управляващи дружества. Директива 85/611/EИО1

(която от 1 юли 2011 г. ще бъде заменена от Директива 2009/65/EО2) предвижда общите 
изисквания за организацията, управлението и надзора на фондовете на ПКИПЦК и 
техните управляващи дружества. Тя налага правила, свързани с диверсифицирането на 
портфолиото, ликвидността и ползването на ливъридж. Директивата за ПКИПЦК 
определя списък на приемливите активи, в които фондът може да инвестира. Този 
списък включва само прехвърлимите ценни книжа и някои други финансови 
инструменти. 

Съгласно информацията, предоставена от вносителите, дружеството AFINSA не е било 
оторизирано като инвестиционно предприятие или банка или като управляващо 
дружество за ПКИПЦК. Освен това марките не отговарят на условията за финансови 
инструменти и не са приемливи активи за фондовете на ПКИПЦК. Следователно, 
законодателството на ЕС, посочено по-горе, не е приложимо по отношение на AFINSA 
и на продажбата и покупката на марки от страна на клиентите на AFINSA. Описаната 
рамка обаче не пречи на националните органи да регулират на национално равнище 
алтернативните форми на инвестиции или да предприемат правоприлагащи действия по 
отношение на субекти, извършващи незаконна дейност или измама. 

По отношение на твърденията за нередности, извършени от испанските органи в 
рамките на съдебното производство по отношение на AFINSA, и на твърдението за 
последващи загуби и възможни искове за компенсация, следва да се отбележи, че тези 
въпроси са извън сферата на компетентност на ЕС и че, където е уместно, следва да се 
предприемат действия на национално равнище. 

Заключение

Предвид гореизложеното, Комисията е на мнение, че дейността на AFINSA не е била 
обект на конкретни мерки на регулация по силата на законодателството на ЕС. Това 
обстоятелство обаче не пречи на държавите-членки да регулират този тип дейност или 
да се намесват, когато това е предвидено. Освен това Комисията би желала да напомни, 
че исковете за щети, съгласно посоченото в петицията, попадат в обхвата на 
националното право.

                                               
1 Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 година за съгласуване на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в 
прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК) – ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3.
2 Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно 
координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията 
за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) – OВ L 302, 17.11.2009, стр. 32–96.


