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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα : Αναφορά 1071/2010 της María de los Milagros Hernán Álvarez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ένωσης θυμάτων της AFINSA Bienes 
Tangibles SA», σχετικά με διαδικασία ελεγχόμενης διαχείρισης της εταιρείας
«AFINSA»

1. Περίληψη της αναφοράς160

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συγκροτήσει εξεταστική επιτροπή 
για τη διαδικασία ελεγχόμενης διαχείρισης που κινήθηκε κατά της εταιρείας «AFINSA», 
ούτως ώστε οι αρμόδιες ισπανικές αρχές να ανακηρυχθούν εν μέρει υπαίτιες για ζημίες και 
βλάβες που υπέστησαν οι πελάτες της εταιρείας ως συνέπεια των πράξεών τους. Οι ισπανικές 
αρχές ανέλαβαν τον έλεγχο της εταιρείας «AFINSA» το 2006, μετά την αποκάλυψη 
εικαζόμενου παράνομου συστήματος πυραμίδας. Οι διάφορες ενώσεις θυμάτων έχουν κινήσει 
διαδικασίες κατά του κράτους ενώπιον του τμήματος διοικητικών προσφυγών του Εθνικού 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, ζητώντας οικονομική αποζημίωση λόγω αμελείας για μη ρύθμιση ή 
παρακολούθηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων φιλοτελισμού που πραγματοποιήθηκαν 
στην Ισπανία τα τελευταία 27 έτη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η αναφορά
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Η αναφέρουσα εκπροσωπεί άτομα τα οποία είχαν επενδύσει τα χρήματά τους σε μια ισπανική 
εταιρεία που ονομαζόταν «Afinsa Bienes Tangibles S.A. (AFINSA)» και ειδικευόταν στην 
εμπορία γραμματοσήμων. Όπως περιγράφει η αναφέρουσα, η δραστηριότητα της εταιρείας 
περιελάμβανε την πώληση γραμματοσήμων σε πελάτες και στη συνέχεια την ανάληψη 
δέσμευσης για την πώληση των γραμματοσήμων εξ ονόματος των πελατών και την καταβολή 
των χρημάτων της πώλησης σε αυτούς (ή ενός συγκεκριμένου ποσού αν δεν βρισκόταν 
κανένας τρίτος αγοραστής εντός της συμφωνηθείσας περιόδου). Η αγορά γραμματοσήμων 
θεωρούταν εναλλακτική μορφή επένδυσης από τους πελάτες της AFINSA.

Τον Μάιο του 2006 οι ισπανικές αρχές ανέλαβαν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της
AFINSA ύστερα από κατηγορίες για αθέμιτες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αναφέροντες 
ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές στο πλαίσιο των επενδύσεών τους από τη 
στιγμή που οι δραστηριότητες της AFINSA ανεστάλησαν από τις ισπανικές αρχές. 
Συγκεκριμένα, στην αναφορά υποστηρίζεται ότι η κατάσχεση της AFINSA ήταν δυσανάλογη 
και ότι οι ενέργειες των ισπανικών αρχών και δικαστηρίων επιδείνωσαν τις ζημιές που είχε 
στόχο να προλάβει το προληπτικό κλείσιμο της επιχείρησης. Στην αναφορά θίγεται επίσης το 
ζήτημα του χαρακτήρα της AFINSA, αν πρόκειται για εμπορική ή για χρηματοπιστωτική 
επιχείρηση και αναφέρεται ο εικαζόμενος σφετερισμός της περιουσίας των πολιτών (των 
γραμματοσήμων) ως αποτέλεσμα των ενεργειών των ισπανικών αρχών. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Από τον Νοέμβριο του 2007, η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες στην ΕΕ διέπεται 
από την οδηγία 2004/39/ΕΚ1 (γνωστή και ως οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων ή οδηγία MiFID) Η οδηγία καλύπτει πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) και επιχειρήσεις 
επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται ώστε να παρέχουν 
υπηρεσίες όπως η διενέργεια πράξεων για λογαριασμό πελατών, η λήψη και η διαβίβαση 
εντολών, επενδυτικές συμβουλές και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Προκειμένου να 
χαρακτηριστούν επενδυτικές υπηρεσίες, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να συνδέονται με 
χρηματοπιστωτικά μέσα (παραδείγματος χάρη, μετοχές, ομολογίες, μέσα χρηματαγοράς). Σε 
αυτές τις υπηρεσίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες δεοντολογίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων. Πριν από την εφαρμογή της οδηγίας MiFID, η παροχή των περισσότερων 
επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται με χρηματοπιστωτικά μέσα από επιχειρήσεις 
επενδύσεων και τράπεζες διεπόταν σε επίπεδο ΕΕ από την οδηγία 93/22/ΕΟΚ2. Η οδηγία 
97/9/ΕΚ3 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών συμπληρώνει το πλαίσιο 
παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών και παρέχει κάλυψη στους πελάτες των επιχειρήσεων 
επενδύσεων και των τραπεζών, όταν οι επιχειρήσεις αδυνατούν να επιστρέψουν περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχουν εξ ονόματος των πελατών.

Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ καλύπτει επίσης ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
                                               
1 Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 
κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου – EE L 145 της 30.4.2004, σ. 1-44
2 Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον 
τομέα των κινητών αξιών - ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27-46·
3 Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά 
με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών - ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22-31.
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επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και τις εταιρείες διαχείρισής τους. Η οδηγία 
85/611/ΕΟΚ1 (η οποία πρόκειται να αντικατασταθεί με την οδηγία 2009/65/ΕΚ2 από την 1η 
Ιουλίου 2011) καθορίζει κοινές απαιτήσεις για την οργάνωση, τη διαχείριση και την εποπτεία 
των κεφαλαίων των ΟΣΕΚΑ και των εταιρειών διαχείρισής τους. Επιβάλλει κανόνες σχετικά 
με τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, τη ρευστότητα και τη χρήση της μόχλευσης. Η 
οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ καθορίζει ένα κατάλογο επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο. Ο κατάλογος περιλαμβάνει μόνο κινητές 
αξίες και ορισμένα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Με βάση τις πληροφορίες που προσκόμισαν οι αναφέροντες, η AFINSA δεν είχε λάβει άδεια 
λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Επίσης, τα 
γραμματόσημα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν «χρηματοπιστωτικά μέσα» και δεν είναι 
επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία για κεφάλαια ΟΣΕΚΑ. Κατά συνέπεια, η ως άνω νομοθεσία 
της ΕΕ δεν ισχύει για την AFINSA και για την πώληση και την αγορά γραμματοσήμων από 
πελάτες της AFINSA. Το πλαίσιο που περιγράφεται ωστόσο δεν εμποδίζει τις εθνικές αρχές 
να νομοθετούν σε εθνικό επίπεδο για εναλλακτικές μορφές επενδύσεων ή να λαμβάνουν 
εκτελεστικά μέτρα επιβολής για τις οντότητες που ασκούν παράνομες δραστηριότητες ή 
διαπράττουν απάτη. 

Σε ό,τι αφορά τις παρατυπίες που εικάζεται ότι έχουν διαπραχθεί από τις ισπανικές αρχές 
κατά τις δικαστικές διαδικασίες που αφορούν την AFINSA, τις εικαζόμενες μεταγενέστερες 
ζημιές και τις πιθανές διεκδικήσεις αποζημίωσης, πρέπει να σημειωθεί ότι τα ζητήματα αυτά 
δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ και ότι κάθε μέτρο που κρίνεται αναγκαίο θα πρέπει 
να λαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο. 

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η δραστηριότητα της AFINSA 
δεν υπόκειτο σε ειδικά μέτρα ρύθμισης δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ. Ωστόσο, το γεγονός 
αυτό δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ρυθμίσουν νομοθετικά αυτού του είδους τη 
δραστηριότητα ή να παρεμβαίνουν όταν προβλέπεται. Επίσης, η Επιτροπή θα ήθελε επίσης 
να υπενθυμίσει ότι οι προσφυγές για ζημιές όπως περιγράφονται στην αναφορά εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας.

                                               
1 Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3).
2 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τον 
συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση) – EE L 302 της 17.11.2009, σ. 32-96


