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Ref.: Petiția nr. 1071/2010, adresată de María de los Milagros Hernán Álvarez, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociației păgubiților în urma controlului 
AFINSA Bienes Tangibles SA, privind administrarea judiciară a firmei 
AFINSA

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită Parlamentului European să creeze o comisie parlamentară de anchetă 
privind administrarea judiciară a firmei AFINSA, pentru ca autoritățile spaniole responsabile 
să fie declarate coresponsabile pentru daunele și prejudiciile cauzate clienților firmei de 
acțiunile administrației spaniole. Autoritățile spaniole au preluat controlul asupra firmei 
AFINSA în 2006, în urma descoperirii unei escrocherii bazate pe un sistem financiar 
piramidal. Diferitele asociații ale păgubiților au inițiat acțiuni împotriva statului pe lângă 
Secția administrativă pentru despăgubiri din cadrul Înaltei Curți Naționale și cer ca statul să 
fie declarat răspunzător din punct de vedere financiar pentru neglijență, deoarece nu a 
reglementat și nu a controlat activitățile de investiții în domeniul filatelic desfășurate în 
Spania în ultimii 27 de ani.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Petiția

Petiționara reprezintă persoane care au plasat bani la o firmă spaniolă numită Afinsa Bienes 
Tangibile SA (AFINSA), specializată în comercializarea de timbre. Din descrierea furnizată 
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în petiție, activitatea firmei consta în vânzarea de timbre către clienți și ulterior în asumarea 
angajamentului de a vinde timbrele în numele clienților și de a le plăti încasările din vânzări 
(sau o sumă specificată în cazul în care nu era găsit niciun cumpărător terț în termenul 
convenit). Achiziționarea de timbre era considerată drept formă alternativă de investiții de 
către clienții AFINSA.

În mai 2006, autoritățile spaniole au sechestrat activitățile AFINSA pe baza unor acuzații de 
activitate comercială frauduloasă. Petiționarii susțin că și-au pierdut investițiile, dat fiind că 
activitățile AFINSA au fost suspendate de autoritățile spaniole. În special, petiția susține că 
sechestrul AFINSA a fost disproporționat și că acțiunile autorităților și instanțelor spaniole au 
exacerbat daunele pe care închiderea preventivă a firmei intenționa să le prevină. Petiția 
menționează, de asemenea, problema naturii AFINSA, dacă aceasta este o întreprindere 
comercială sau una financiară, și se referă la pretinsa expropriere a proprietăților cetățenilor 
(timbrele) ca urmare a acțiunilor autorităților spaniole.

Observațiile Comisiei

Începând cu noiembrie 2007, furnizarea de servicii de investiții către clienți în UE este 
reglementată în conformitate cu Directiva 2004/39/CE1 (așa-numita Directivă privind piețele 
instrumentelor financiare – Directiva MIFID). Directiva se referă la instituțiile de credit 
(bănci) și la întreprinderile de investiții, care sunt entități autorizate și supravegheate care 
furnizează servicii precum executarea ordinelor în numele clienților, primirea și transmiterea 
acestora, consiliere în investiții și gestionare de portofoliu. Pentru a se califica drept servicii 
de investiții, aceste activități ar trebui să se refere la instrumente financiare (de exemplu, 
acțiuni, obligațiuni, instrumente ale pieței monetare). Norme specifice de conduită se aplică la 
prestarea acestor servicii. Înainte de punerea în aplicare a Directivei privind piețele 
instrumentelor financiare, furnizarea celor mai multe servicii de investiții referitoare la 
instrumentele financiare de către societățile de investiții și bănci era reglementată la nivelul 
UE în temeiul Directivei 93/22/CEE2. Directiva 97/9/CE3 privind schemele de compensare 
pentru investitori completează cadrul pentru furnizarea de servicii de investiții și oferă o 
acoperire clienților societăților de investiții și băncilor, în cazul în care societățile nu pot 
returna activele pe care le dețin în numele clienților.

Cadrul de reglementare al UE se referă, de asemenea, la anumite organisme de plasament 
colectiv (OPCVM) și la societățile lor de administrare. Directiva 85/611/CEE4 (care urmează 

                                               
1 Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele 
instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a 
Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a 
Consiliului, JO L 145, 30.4.2004, p. 1-44.
2 Directiva 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor 
mobiliare - JO L 141, 11.6.1993, p. 27-46.
3 Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de 
compensare pentru investitori - JO L 84, 26.3.1997, p. 22-31.
4 Directiva 85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) - JO L 
375, 31.12.1985, p. 3.
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să fie înlocuită de Directiva 2009/65/CE1 cu începere de la 1 iulie 2011) stabilește cerințele 
comune pentru organizarea, gestionarea și supravegherea fondurilor OPCVM și a societăților 
lor de administrare. Aceasta impune reguli referitoare la diversificarea portofoliului, 
lichiditate și reducerea gradului de îndatorare. Directiva OPCVM definește o listă a activelor 
eligibile în care fondul poate investi. Această listă include numai valori mobiliare și anumite 
instrumente financiare.

Pe baza informațiilor furnizate de petiționari, AFINSA nu era autorizată ca societate de 
investiții sau ca bancă sau ca societate de administrare a OPCVM. În plus, timbrele nu se 
califică drept instrumente financiare și nu sunt active eligibile pentru fondurile OPCVM. În 
consecință, legislația UE menționată mai sus nu se aplică AFINSA și vânzării și cumpărării de 
timbre de către clienții AFINSA. Cu toate acestea, cadrul descris nu împiedică autoritățile 
naționale să reglementeze formele alternative de investiții la nivel național sau să ia măsuri de 
executare față de entitățile care furnizează activități ilegale sau care comit fraude.

În ceea ce privește presupusele nereguli comise de autoritățile spaniole în cadrul procedurilor 
judiciare privind AFINSA, prejudiciile ulterioare invocate și posibilele pretenții de 
despăgubire, trebuie remarcat faptul că acestea nu intră în sfera de competențe a UE și că 
orice măsură, după caz, ar trebui să fie luată la nivel național.

Concluzii

Ținând cont de cele de mai sus, Comisia consideră că activitatea AFINSA nu se supunea unor 
măsuri specifice de reglementare în temeiul legislației UE. Totuși, această împrejurare nu 
împiedică statele membre să reglementeze acest tip de activitate sau să intervină atunci când 
aceasta este furnizată. În plus, Comisia ar dori, de asemenea, să reamintească faptul că 
acțiunile în despăgubiri așa cum sunt descrise în petiție se încadrează în domeniul de aplicare 
a legislației naționale.

                                               
1 Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu 
putere de lege ș i  a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
(OPCVM) (reformare) - JO L 302, 17.11.2009, p. 32-96.


