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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0529/2011, adresată de B.R-R, de cetățenie germană, privind 
consultanța insuficientă pentru investiții acordată de către o bancă portugheză

1. Rezumatul petiției

Petiționara a depus unele economii în ceea ce aceasta considera a fi un produs sigur pe termen 
scurt, producător de dobândă. Șase luni mai târziu, când a solicitat retragerea investiției, 
aceasta a aflat că economiile sale erau plasate într-un produs care nu îi asigura suma depusă 
inițial. Aceasta a pierdut aproape 5 % din sumă. Petiționara consideră că banca nu a informat-
o și nu i-a oferit o consultanță corectă. Aceasta a depus o plângere atât la sediul central al 
băncii sale comerciale, cât și la Banca Portugaliei. Petiționara nu a primit niciun răspuns și 
dorește să i se restituie întreaga sumă depusă inițial.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Petiționara abordează problema relației sale cu o sucursală portugheză a unei bănci 
portugheze. Mai precis, petiționara susține că singura sa intenție a fost aceea de a constitui un 
depozit într-un cont de economii cu o rată variabilă a dobânzii. Cu toate acestea, petiționara a 
achiziționat titluri de creanță cu dobândă fixă cu o rată anuală a dobânzii plătibilă semestrial, 
presupunând că suma depusă inițial este garantată în orice moment și că după șase luni și-ar 
putea recupera investiția fără nicio sancțiune sau pierdere, ipoteză confirmată de personalul 
sucursalei. Când petiționara a solicitat recuperarea investiției, a fost informată cu privire la 
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anumite pierderi probabile (până la 5 % din investiție, pe baza unor documente furnizate de 
petiționară).

Petiționara consideră că banca a oferit consultanță și informații insuficiente sau eronate. 
Aceasta menționează, de asemenea, alte experiențe negative cu aceeași bancă în contextul 
unor tranzacții de schimb valutar și al unor taxe aplicate în mod eronat unui cont curent. 
Petiționara a formulat o plângere către bancă, aceasta din urmă negând că ar fi procedat greșit.

Observațiile Comisiei 

Directiva 2004/39/CE1 privind piețele instrumentelor financiare (DPIF) și măsurile sale de 
aplicare reglementează prestarea de servicii și activități de investiții legate de instrumentele 
financiare (cum ar fi acțiuni, obligațiuni, instrumente derivate, fonduri de investiții). 
Furnizarea acestor servicii se supune autorizării și supravegherii la nivel național în 
conformitate cu dispozițiile directivei. Societățile de investiții și băncile care furnizează aceste 
servicii trebuie să respecte normele de conduită profesională în relația cu clienții lor, mai ales 
în relația cu clienții cu amănuntul.

Lista serviciilor reglementate de DPIF include servicii precum cele de consiliere în investiții, 
de executare de ordine în numele clienților, de primire și transmitere a ordinelor. Atunci când 
furnizează aceste servicii unor clienți cu amănuntul, băncile și societățile de investiții trebuie 
să informeze clienții cu privire la instrumentele financiare propuse și la riscurile lor 
[articolul 19 alineatul (3) din DPIF]. În plus, atunci când se oferă consultanță, societățile de 
investiții trebuie să obțină informațiile necesare referitoare la caracteristicile clienților lor 
(cunoștințe și experiență, situație financiară și obiectivele investițiilor) în scopul de a 
recomanda instrumente financiare care le sunt potrivite [articolul 19 alineatul (4) din DPIF]. 
Atunci când nu se oferă consultanță, băncile și societățile de investiții trebuie să solicite 
clienților informații cu privire la cunoștințele și experiența lor pentru a evalua dacă 
instrumentul este adecvat pentru aceștia. Atunci când nu se oferă consultanță, clienții pot 
refuza să furnizeze informații personale privind cunoștințele și experiența lor [articolul 19 
alineatul (5) din DPIF]. Articolul 19 alineatul (6) din DPIF stabilește în cele din urmă 
condițiile pentru furnizarea de servicii în cadrul așa-numitului regim exclusiv de executare 
conform căruia, în cazul instrumentelor mai puțin complexe, băncile și societățile de investiții 
nu sunt obligate să solicite informații clienților și să evalueze gradul de adecvare a 
instrumentelor.

Concluzie

Potrivit informațiilor disponibile, se pare că problema petiționarei privește un caz individual și 
se referă la relația dintre un client și banca sa. Comisia nu este competentă să ia măsuri 
împotriva instituțiilor financiare naționale care nu își îndeplinesc obligațiile în ceea ce 
privește consumatorii individuali. Conformitatea cu DPIF la nivel național este asigurată de 
instanțele și autoritățile naționale de supraveghere competente, multe dintre acestea având la 
                                               
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, și care înlocuiește 
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.
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dispoziție, de asemenea, o procedură specială de reclamații pentru consumatori. Petiționara 
este sfătuită să ia în considerare o astfel de acțiune.
Autoritatea competentă din Portugalia este Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios 
(CMVM). Adresa este următoarea: Avenida da Liberdade 252, 1056-801 LISABONA, 
Portugalia.


