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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1071/2010, którą złożyła María de los Milagros Hernán Álvarez 
(Hiszpania) w imieniu stowarzyszenia ofiar AFINSA Bienes Tangibles SA, 
w sprawie postępowania administracyjnego przeciwko przedsiębiorstwu 
AFINSA

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o powołanie komisji śledczej 
do zbadania postępowania administracyjnego wszczętego przeciwko przedsiębiorstwu 
AFINSA, tak aby uznać właściwe władze hiszpańskie za częściowo odpowiedzialne za straty 
i szkody poniesione przez klientów tej firmy w wyniku działań tych władz. Po wykryciu 
domniemanego piramidowego systemu prowadzącego do obejścia prawa władze hiszpańskie 
przeprowadziły kontrolę przedsiębiorstwa AFINSA w 2006 r. Różne stowarzyszenia ofiar 
zainicjowały przeciwko państwu postępowanie p r z e d  Wydziałem Roszczeń 
Administracyjnych Krajowego Sądu Najwyższego, domagając się pociągnięcia go 
do odpowiedzialności finansowej w związku z brakiem regulacji czy monitorowania 
działalności polegającej na inwestowaniu w kolekcje znaczków pocztowych, którą 
prowadzono w Hiszpanii przez ostatnich 27 lat.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.
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Petycja

Składająca petycję reprezentuje osoby, które zainwestowały pieniądze za pośrednictwem 
hiszpańskiej firmy o nazwie Afinsa Bienes Tangibles S.A. (AFINSA) specjalizującej się 
w handlu znaczkami pocztowymi. Na podstawie opisu zawartego w przedmiotowej petycji 
działalność owej firmy polegała na sprzedawaniu znaczków klientom, a następnie 
przyjmowaniu zobowiązania do sprzedaży tychże znaczków w imieniu klientów oraz 
do wypłacenia im dochodu ze sprzedaży (lub konkretnej kwoty w przypadku, gdyby 
w ustalonym czasie nie znaleziono żadnego zewnętrznego nabywcy). Klienci AFINSA 
uznawali kupno znaczków za alternatywną formę inwestowania.

W maju 2006 r. władze hiszpańskie wstrzymały działalność AFINSA ze względu na zarzuty 
dotyczące oszukańczych praktyk biznesowych. Składający petycję twierdzą, że ponieśli straty 
inwestycyjne od czasu zawieszenia działalności AFINSA przez władze hiszpańskie. 
W szczególności składający petycję utrzymują, że zawieszenie działalności AFINSA było 
nieproporcjonalne do przewinienia, a działania hiszpańskich władz i sądów zwiększyły straty, 
którym zamknięcie przedsiębiorstwa ze względów ostrożnościowych miało zapobiec. 
W przedmiotowej petycji wspomina się też o kwestii handlowego czy też finansowego 
charakteru przedsiębiorstwa AFINSA i czyni się odniesienie do domniemanego 
wywłaszczenia własności obywateli (znaczków) w wyniku działań władz hiszpańskich. 

Uwagi Komisji

Od listopada 2007 r. świadczenie usług inwestycyjnych klientom w UE jest regulowane 
na mocy dyrektywy 2004/39/WE1(tak zwanej MiFID). W zakres przedmiotowej dyrektywy 
wchodzą instytucji kredytowe (banki) i przedsiębiorstwa inwestycyjne, które są 
uprawnionymi i nadzorowanymi podmiotami świadczącymi usługi takie jak realizacja zleceń 
w imieniu klientów, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, doradztwo inwestycyjne 
i zarządzanie portfelem. Aby dana działalność mogła zostać zakwalifikowana jako usługi 
inwestycyjne, powinna dotyczyć instrumentów finansowych (na przykład akcji, obligacji, 
instrumentów rynku pieniężnego). W odniesieniu do świadczenia tych usług zastosowanie 
mają specyficzne reguły dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Przed 
stosowaniem MiFID świadczenie przez przedsiębiorstwa inwestycyjne i banki większości 
usług inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych było regulowane na szczeblu 
UE przez dyrektywę 93/22/EWG2. Dyrektywa 97/9/WE3w sprawie systemów rekompensat 
dla inwestorów uzupełnia ramy świadczenia usług inwestycyjnych i obejmuje swoim 
zakresem klientów przedsiębiorstw i banków w sytuacji, kiedy podmioty te nie są w stanie 
zwrócić aktywów przechowywanych w imieniu klientów.

                                               
1 Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG – Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1–
44.
2 Dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów 
wartościowych, Dz.U. L 141 z 11.6.1993, str. 27–46.
3 Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów 
rekompensat dla inwestorów - Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22–31
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Unijne ramy regulacyjne obejmują też niektóre przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz spółki nimi zarządzające. W dyrektywie 
85/611/EWG1(która ma zostać zastąpiona dyrektywą 2009/65/WE2od dnia 1 lipca 2011 r.) 
określa się wspólne wymogi w zakresie organizacji, zarządzania i nadzoru nad funduszami 
UCITS oraz spółkami, które nimi zarządzają. Ustala się w niej zasady dywersyfikacji portfela, 
płynności funduszy oraz zastosowania dźwigni. Dyrektywa w sprawie funduszy UCITS 
zawiera listę aktywów, w które fundusz może inwestować. Na liście tej figurują tylko 
zbywalne papiery wartościowe i niektóre inne instrumenty finansowe. 

Z informacji przekazanych przez składających petycję wynika, że firma AFINSA nie była 
uprawnionym przedsiębiorstwem inwestycyjnym, bankiem ani spółką zarządzającą UCITS. 
Ponadto znaczki nie kwalifikują się jako instrumenty finansowe ani jako aktywa w ramach 
funduszy UCITS. W rezultacie wspomniane wyżej prawodawstwo UE nie ma zastosowania 
wobec AFINSA ani wobec sprzedawania czy nabywania znaczków przez klientów AFINSA. 
Opisane ramy nie uniemożliwiają jednak władzom krajowym regulowania na szczeblu 
krajowym alternatywnych form inwestowania czy też podejmowania działań mających 
na celu egzekwowanie prawa wobec podmiotów dopuszczających się nielegalnych praktyk 
lub popełniających oszustwa. 

Jeżeli chodzi o nieprawidłowości, których rzekomo dopuściły się władze hiszpańskie 
w ramach procesu sądowego dotyczącego AFINSA, i o domniemane późniejsze straty 
i możliwe roszczenia odszkodowawcze, to należy zauważyć, że kwestia ta nie wchodzi 
w zakres kompetencji UE, a wszelkie właściwe kroki należy poczynić na szczeblu krajowym. 

Wnioski

W świetle powyższego Komisja uważa, że działalność AFINSA nie podlegała konkretnym 
środkom regulacyjnym na mocy prawodawstwa UE. Jednak okoliczności te nie 
uniemożliwiają państwom członkowskim regulowania tego rodzaju działalności czy też 
podejmowania interwencji, jeżeli jest to przewidziane. Ponadto Komisja pragnie też 
przypomnieć, że opisane w przedmiotowej petycji pozwy odszkodowawcze wchodzą 
w zakres prawa krajowego.

                                               
1Dyrektywa Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS) - Dz.U. L 375 z 31.12.1985, s. 3
2Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (wersja przekształcona) - Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 
32–96 


