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Suġġett: Petizzjoni, 0513/2012 imressqa minn Nayden Boyadzhiev, ta' ċittadinanza 
Bulgara, dwar prattiċi frawdolenti tal-Bank Spanjol La CaixaPetizzjoni 
0548/2012 imressqa minn F.L.E. (ta' ċittadinanza Spanjola), f'isem il-
Plataforma de Afectados Caixanova (Pjattaforma għal dawk milquta mill-
Caixa Nova), b’1 579 firma, dwar allegati frodi fil-bejgħ ta’ strumenti 
finanzjarji lill-klijenti ta’ bank ta’ tfaddilPetizzjoni 0676/2012, imressqa 
minn Francisco Ramón Valiente Martínez, ta' ċittadinanza Spanjola, dwar 
allegati abbużi fil-bejgħ ta' strumenti finanzjarji lil klijienti ta' banek 
Spanjoli u banek ta' tfaddilPetizzjoni 0677/2012, imressqa minn María 
Alejandra Pizzorno García, ta' ċittadinanza Taljana, dwar allegati abbużi fil-
bejgħ ta' strumenti finanzjarji lil klijienti ta' banek Spanjoli u banek ta' 
tfaddilPetizzjoni 0785/2012, imressqa minn Eva Urbano Romero, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar l-allegat abbuż fil-bejgħ ta’ strumenti 
finanzjarji lill-klijenti ta' bank SpanjolPetizzjoni 0788/2012, imressqa minn 
Y.A.S.S., ta’ ċittadinanza Spanjola, dwar l-allegat frodi fil-bejgħ ta’ 
strumenti finanzjarji lil klijent ta’ bank tat-tfaddilPetizzjoni 1044/2012
imressqa minn Mercedes Roman Rodriguez, ta’ ċittadinanza Spanjola, b’ 5 
firem, dwar allegati abbużi fil-bejgħ ta’ strumenti finanzjarji lill-klijenti tal-
banek fi Spanja Petizzjoni 1044/2012 imressqa minn Mercedes Roman 
Rodriguez, ta’ ċittadinanza Spanjola, b’ 5 firem, dwar allegati abbużi fil-
bejgħ ta’ strumenti finanzjarji lill-klijenti tal-banek fi Spanja 

1. Sommarju tal-petizzjoni 0513/2012

Il-petizzjonant fetaħ kont ta' depożitu fil-fergħa ta' Estepona tal-bank La Caixa fl-2008. L-
iskrivan tal-bank irrakkomanda li hu jiddepożita l-investiment tiegħu fi prodott imsejjaħ 
Cédulas Hipotecarias, filwaqt li assigurah li hu jista' jiġbed lura l-investiment tiegħu jekk 
jagħmel talba 15-il jum qabel. Il-petizzjonant ried jiġbed xi flus f'Diċembru 2010, imma kien 
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sorpriż meta sab li minflok ma kellu kont ta' depożitu, hu kellu prodott tas-suq sekondarju. 
Bħala riżultat, il-kont tiegħu hu marbut sal-2017. Il-petizzjonant jemmen li d-drittijiet tiegħu 
bħala konsumatur ma kinux imħarsa u jgħid illi hemm ħafna nies oħra fl-istess sitwazzjoni. 
Hu jemmen li l-impjegati tal-bank għandhom jipprovdu lill-klijenti tagħhom b'informazzjoni 
preċiża u jagħtuhom żmien biżżejjed biex jistudjaw id-dettalji tal-kuntratti, b'hekk jgħinuhom 
jagħmlu deċiżjonijiet indipendenti.Sommarju tal-petizzjoni 0548/2012

Il-petizzjonanti huma ċittadini Spanjoli li kienu klijenti tal-bank Nova Caixa Galicia. Il-
petizzjonanti jispjegaw li huma ngħataw il-parir li jinvestu f’’depożiti ta’ term fiss’ b’redditi 
għolja u riskju baxx. Jidher li ntqalilhom ukoll li kienu se jkunu jistgħu jirtiraw l-attiv 
tagħhom fi kwalunkwe ħin. Wara li kkuntrattaw id-depożiti, madankollu, il-petizzjonanti 
ntqal li skoprew li kienu fil-fatt ġew mibjugħa ‘azzjonijiet privileġġjati’, jew ‘dejn 
subordinat’, li fihom riskju ogħla u li ma jistgħux ikollhom aċċess għalihom kemm-il darba 
ma jinbiegħux.

Sommarju tal-petizzjoni 0676/2012

Il-petizzjonanta tiddenunzja li l-banek u l-banek ta' tfaddil fi Spanja kienu qed ibigħu b'mod 
frawdolenti 'ishma preferuti' lill-klijenti. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
iħeġġeġ numru ta' awtoritajiet Spanjoli ħalli jinvestigaw il-kwistjoni u jipprovdu rimedju 
għall-klijenti affettwati.Sommarju tal-petizzjoni 0677/2012
Il-petizzjonanta tiddenunzja li l-banek u l-banek ta' tfaddil fi Spanja kienu qed ibigħu b'mod 
frawdolenti 'ishma preferuti' lill-klijenti. Il-petizzjonanta żżid li hija waħda mill-affettwati, 
tispjega li nbigħulha ishma preferuti minn Caja Madrid fl-2009, fi proċess mimli bl-
irregolaritajiet.Sommarju tal-petizzjoni 0785/2012Il-petizzjonanta tispjega li hi kienet 
ingħatat il-pariri mid-direttur tal-bank tat-tfaddil tagħha biex tinvesti fil-Valores Santander
tal-bank, strument finanzjarju li hi ġiet mgħarrfa li ma kellu l-ebda riskju. Il-petizzjonanta ġiet 
mgħarrfa wkoll li hi kienet se tkun tista’ tiġbed lura l-assi fi kwalunkwe ħin. Aktar tard, wara 
li l-familja tagħha bdiet tesperjenza diffikultajiet finanzjarji, hi ġiet infurmata minn direttur 
ġdid li ma setgħetx tirkupra l-ammont kollu. Hi ġiet imbagħad infurmata wkoll li d-direttur ta’ 
qabel kien tkeċċa mix-xogħol. 

Sommarju tal-petizzjoni 0949/2012

Il-petizzjonanti huma klijenti tal-bank ta' tfaddil Caixa Laietana, li hu wieħed mill-
istituzzjonijiet finanzjarji li ngħaqdu flimkien biex jifformaw il-Bankia fl-2010. Huma 
jiddenunzjaw li ġew offruti b'qerq, "ishma preferenzjali" għal bejgħ għal valur totali ta' kważi 
EUR 150 000. F'Marzu 2012, kien rappurtat li l-bank kien qal lill-petizzjonanti li kienu se 
jitilfu l-ammont sħiħ jekk ma kinux se jaċċettaw l-ishma tal-Bankia.
Sommarju tal-petizzjoni 1044/2012

Il-petizzjonanti jiddenunċjaw il-bejgħ frodulenti ta’ ishma privileġġati u debitu subordinarju 
lill-klijenti ta’ diversi banek fi Spanja

0513/2012:  Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta' Settembru 2012. 
0548/2012:  Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta' Settembru 2012. 
0676/2012 & 0677/2012: Iddikjarati ammissibbli fit-28 ta' Settembru 2012. 
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0785/2012 & 0788/2012:  Iddikjarati ammissibbli fil-15 ta' Ottubru 2012.
0949/2012:  Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta' Novembru 2012.
1044/2012:  Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Diċembru 2012.
Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta' Diċembru 2012

Id-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji 2004/39/KE1 (MiFID) tirregola l-
forniment ta' servizzi ta' investiment minn ditti ta' investiment u istituzzjonijiet ta' kreditu fir-
rigward ta' strumenti finanzjarji, inklużi ishma preferenzjali, u bonds subordinati u koperti. L-
Artikolu 19 tal-MiFID jinkludi l-kondotta tal-obbligi tal-kummerċ li għandu jkun hemm 
konformità magħhom meta jiġu pprovduti servizzi ta' investiment lill-klijenti. L-Artikolu 
19(2) tal-MiFID jitlob li l-komunikazzjoni mid-ditti tal-investiment lill-klijenti tkun ġusta, 
ċara u mhux qarrieqa. L-Artikolu 19 jistabbilixxi wkoll obbligu ġenerali għall-fornitur tas-
servizzi finanzjarji biex jissottoponi l-investituri għal test dwar kemm ikunu adattati u xierqa 
meta joffri servizzi ta’ investiment. B'mod aktar speċifiku, id-ditta tal-investiment hija 
obbligata titlob informazzjoni sabiex tiddetermina jekk il-klijent għandux l-esperjenza u l-
għerf neċessarji biex jifhem ir-riskji involuti fir-rigward tal-prodott jew is-servizz ta' 
investiment ipprovdut. F'każ ta' test dwar jekk il-prodott jew is-servizz huwiex adatt, l-
objettivi tal-investiment u s-sitwazzjoni finanzjarja tal-klijent għandhom jitqiesu wkoll qabel 
ma jiġi pprovdut parir dwar l-investiment jew il-ġestjoni ta' portafoll. L-obbligi skont l-
Artikolu 19 tal-MiFID huma kalibrati għal kategoriji differenti ta' klijenti. Huma jiġu 
applikati b'mod sħiħ meta jkunu involuti klijenti tax-xiri bl-imnut u adattati f'każ ta' klijenti 
professjonali (f'dan il-każ, l-għarfien u l-esperjenza huma preżunti). 
Il-Kummissjoni hija responsabbli għall-monitoraġġ tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni 
korretti tal-liġi tal-UE mill-Istati Membri. Madankollu, il-kwalifika eżatta tas-servizz ta' 
investiment ipprovdut f'każ individwali, pereżempju jekk huwiex parir dwar l-investiment jew 
twettiq ta' ordnijiet, teħtieġ valutazzjoni taċ-ċirkustanzi speċifiċi ta' kull każ u taqa' taħt il-
kompetenza tal-awtoritajiet u l-qrati kompetenti nazzjonali. Dan huwa l-każ ukoll fir-rigward 
tan-natura possibilment qarrieqa tal-informazzjoni pprovduta lill-investituri jew tal-kwistjoni 
dwar jekk il-bejgħ minn istituzzjonijiet tal-kreditu speċifiċi ta' ishma preferenzjali jew bonds 
koperti jista' ma jkunx konformi mal-qafas ta' hawn fuq. Barra minn hekk, huwa kompitu tal-
leġiżlazzjoni u l-awtoritajiet nazzjonali li jiddeċiedu dwar il-konsegwenzi legali ta' 
informazzjoni falza mogħtija jew ta' informazzjoni moħbija. 
Wara kuntatti mal-awtoritajiet Spanjoli, jidher li l-awtorità kompetenti Spanjola CNVM 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) kienet ħadet diversi inizjattivi biex tirregola u 
tissorvelja l-kummerċjalizzazzjoni ta' ishma preferenzjali b'mod partikolari. Inizjattivi 
regolatorji kienu jirrigwardaw l-informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata u pprovduta lill-
klijenti dwar il-karatteristiċi u r-riskji tal-ishma preferenzjali, l-ipprezzar tal-ishma kif ukoll 
id-disponibilità ta' pjattaforma ta' negozjar għall-ishma preferenzjali. L-inizjattivi ta' 
sorveljanza/infurzar tas-CNMV kienu jinkludu spezzjonijiet fuq numru ta' banek kif ukoll 
analiżi speċifika ta' ħruġ ta' ishma preferenzjali. 
Konklużjoni
Hija l-kompetenza primarja tal-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali li jinvestigaw il-kondotta ta' 
kumpaniji individwali fid-dawl tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Il-Kummissjoni Ewropea tista' 
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tintervjeni biss f'każijiet ta' traspożizzjoni inkorretta jew applikazzjoni inkorretta nazzjonali 
tal-liġi tal-Unjoni. 


