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Tárgy: María de los Milagros Hernán Álvarez spanyol állampolgár által az AFINSA 
Bienes Tangibles SA ellen folyó bírósági eljárás miatti károsultak közössége 
nevében benyújtott 1071/2010. számú petíció az AFINSA vállalattal szembeni 
bírósági intézkedésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy az Európai Parlament hozzon létre parlamenti 
vizsgálóbizottságot az AFINSA vállalattal szemben folyó bírósági intézkedés kivizsgálása 
érdekében. Azt szeretné, hogy tegyenek megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy 
kimondják az említett eljárásban részt vevő spanyol hatóságok másodlagos felelősségét 
azokban a károkban, amelyeket a károsult ügyfeleknek a spanyol hatóságok eljárása okozott. 

A spanyol hatóságok 2006-ban pénzügyi piramisrendszeren alapuló csalási ügy miatt 
indítottak eljárást az AFINSA vállalattal szemben. A károsultak különböző szervezetei az 
állam vagyoni felelőssége iránti kereseteket nyújtottak be az Audiencia Nacional 
Közigazgatási-peres Tanácsához, és kérik, hogy mondják ki határozatban az állam 
gondatlanságát, amely 27 éven keresztül nem szabályozta, valamint nem ellenőrizte a 
Spanyolországban működő bélyeggyűjtő cégeket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A petíció



PE467.101v01-00 2/3 CM\870266HU.doc

HU

A petíció benyújtója azokat a személyeket képviseli, akik a bélyegkereskedelemre 
szakosodott Afinsa Bienes Tangibles S.A. (AFINSA) spanyol cégben helyeztek el pénzt. A 
petícióban adott ismertetés szerint a cég üzleti tevékenységét bélyegek ügyfeleiknek történő 
eladása, majd az ügyfelek megbízásából történő értékesítés felvállalása, majd az eladásból 
befolyó bevétel (vagy ha a megegyezés szerinti időszakon belül harmadik személy vevőt nem 
találtak, egy maghatározott összeg) részükre történő kifizetése alkotta. Az AFINSA ügyfelei a 
bélyegvásárlást alternatív befektetési formának tekintették.

A spanyol hatóságok 2006 májusában csalárd üzleti tevékenység vádja alapján betiltották az 
AFINSA tevékenységét. A petíció benyújtóinak állítása szerint azért veszítették el
befektetésüket, mert a spanyol hatóságok felfüggesztették az AFINSA tevékenységét. A 
petíció különösen azt állítja, hogy az AFINSA zár alá vétele aránytalan volt, és hogy a 
spanyol hatóságok és bíróságok eltúlozták azokat a károkat, amelyeket a társaság 
elővigyázatosságból történő bezárásával meg kívántak előzni. A petícióban említés esik az 
AFINSA jellegéről, hogy az vajon kereskedelmi vagy pénzügyi vállalkozás-e, utal továbbá a 
polgárok tulajdonának (a bélyegeknek) a spanyol hatóságok fellépése következtében történő 
állítólagos kisajátítására. 

A Bizottság észrevételei

2007 novembere óta a befektetési szolgáltatások ügyfeleknek történő nyújtásának 
szabályozása az EU-ban a 2004/39/EK1 (az ún. MiFID) irányelv alapján történik. Az irányelv 
hatálya kiterjed a hitelintézetekre (bankokra) és befektetési vállalkozásokra, amelyek olyan 
szolgáltatások nyújtására rendelkeznek engedéllyel, mint az ügyfél megbízásának 
végrehajtása, megbízások átvétele és továbbítása, befektetési tanácsadás és portfóliókezelés, 
és amelyek tevékenységeit felügyelik. Ahhoz, hogy e szolgáltatások befektetési 
szolgáltatásnak minősüljenek, a tevékenységnek pénzügyi eszközökhöz (pl. részvényekhez, 
kötvényekhez, pénzpiaci eszközökhöz) kell kapcsolódniuk. E szolgáltatások nyújtására 
különleges üzletviteli szabályok vonatkoznak. A MiFID alkalmazását megelőzően a pénzügyi 
eszközökhöz kapcsolódó legtöbb befektetési szolgáltatás befektetési vállalkozások és bankok 
általi nyújtását uniós szinten a 93/22/EGK2 irányelv szabályozta. A befektetőkártalanítási 
rendszerekről szóló 97/9/EK irányelv 3 egészíti ki a befektetési szolgáltatások nyújtásának 
keretrendszerét, és fedezetet nyújt a befektetési vállalkozások és bankok ügyfelei számára arra 
az esetre, ha a vállalkozások nem képesek visszaadni az ügyfelek megbízásából őrzött 
eszközöket.

Az uniós szabályozási keretrendszer kiterjed egyes kollektív befektetési vállalkozásokra 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök 
piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2000/12/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv módosításáról, és a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről – HL L 145., 
2004.4.30., 1-44. o.
2 A Tanács 1993. május 10-i 93/22/EGK irányelve az értékpapír-befektetési szolgáltatásokról – HL L 141., 
1993.6.11., 27-46. o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. március 3-i 97/9/EK irányelve a befektető-kártalanítási 
rendszerekről – HL L 84., 1997.3.26., 22-31. o.
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(ÁÉKBV-kre) és azok alapkezelőire is. A 85/611/EGK1 irányelv (amelyet 2011. július 1-jei 
hatállyal a 2009/65/EK2 irányelv vált fel) állapítja meg az ÁÉKBV alapok és alapkezelőik 
szervezetére, irányítására és felügyeletére vonatkozó közös követelményeket. Szabályokat ír 
elő a portfóliók diverzifikációjára, a likviditásra, valamint a tőkeáttétel alkalmazására. Az 
ÁÉKBV-irányelv felsorolja azokat az elfogadható eszközöket, amelyekbe az alap befektethet. 
A listán csak átruházható értékpapírok és egyes más pénzügyi eszközök szerepelnek. 

A petíció benyújtói által megadott információk szerint az AFINSA nem kapott engedélyt 
befektetési, banki vagy ÁÉKBV-alapkezelői tevékenységre. Emellett a bélyegek nem 
minősülnek pénzügyi eszköznek és nem elfogadható eszközök az ÁÉKBV-alapok 
tekintetében sem. Ennek következtében a fent említett uniós szabályozás az AFINSA-ra, 
illetve az AFINSA ügyfelei általi bélyegeladásra és vásárlásra nem vonatkozik. Az ismertetett 
keretrendszer nem gátolja azonban a nemzeti hatóságokat abban, hogy nemzeti szinten 
szabályozzák a befektetések alternatív formáit, vagy végrehajtási intézkedéseket tegyenek 
illegális tevékenységet végző vagy csalásban érintett vállalkozásokkal szemben. 

A spanyol hatóságok által állítólagosan az AFINSA ellen folyó bírósági eljárásban elkövetett 
szabálytalanságokat, az ebből következő állítólagos veszteségeket és az esetleges kártérítési 
igényeket illetően meg kell jegyezni, hogy ez az EU hatáskörén kívül esik, és minden lépést 
adott esetben nemzeti szinten kell megtenni. 

Következtetések

A fentiekre figyelemmel a Bizottság álláspontja az, hogy az AFINSA tevékenységére nem 
vonatkoznak az uniós jogszabályok erejénél fogva különleges szabályozási rendelkezések. Ez 
a körülmény azonban nem gátolja a tagállamokat abban, hogy az ilyen tevékenységet 
szabályozzák vagy annak nyújtásába beavatkozzanak. Ezen túlmenően a Bizottság 
emlékeztetni kíván arra is, hogy a petícióban ismertetett kártérítési keresetek a nemzeti jog 
hatálya alá tartoznak.

                                               
1 A Tanács 1985. december 20-i 85/611/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról – HL L 375, 1985.12.31., 3. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról (átdolgozott szöveg) – HL L 302., 2009.11.17., 96. o.


