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Ref.: Petiția nr. 0513/2012, adresată de Nayden Boyadzhiev, de cetățenie bulgară, 
privind practicile frauduloase ale băncii La Caixa din Spania

Petiția nr. 0548/2012, adresată de F.L.E., de cetățenie spaniolă, în numele 
Plataforma de Afectados Caixanova (Platforma pentru cei păgubiți de Caixa 
Nova), însoțită de 1579 de semnături, privind presupusa fraudă în vânzarea 
de instrumente financiare către clienți ai unei bănci de economii

Petiția nr. 0676/2012, adresată de Francisco Ramón Valiente Martínez, de 
cetățenie spaniolă, cu privire la presupusele abuzuri în vânzarea de 
instrumente financiare către clienți ai unor bănci spaniole și ai unor bănci de 
economii

Petiția nr. 0677/2012, adresată de María Alejandra Pizzorno García, de 
cetățenie italiană, cu privire la presupusele abuzuri în vânzarea de 
instrumente financiare către clienți ai unor bănci spaniole și ai unor bănci de 
economii

Petiția nr. 0785/2012, adresată de Eva Urbano Romero, de cetățenie spaniolă, 
privind un presupus abuz în vânzarea de instrumente financiare către clienți 
ai unei bănci spaniole

Petiția nr. 0788/2012, adresată de Y. A. S. S., de cetățenie spaniolă, privind 
presupusa fraudă în vânzarea de instrumente financiare unui client al unei 
bănci de economii

Petiția nr. 0949/2012, adresată de Juan Campuzano Casas, de cetățenie 
spaniolă, însoțită de 6 semnături, privind abuzurile în vânzarea de 
instrumente financiare către clienți ai unei bănci de economii
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Petiția nr. 1044/2012, adresată de Mercedes Roman Rodriguez, de cetățenie 
spaniolă, însoțită de 5 semnături, cu privire la presupusele abuzuri în 
vânzarea de instrumente financiare către clienți ai unor bănci din Spania 

1. Rezumatul petiției nr. 0513/2012

În 2008, petiționarul a deschis un cont de depozit la filiala din Estepona a băncii La Caixa. 
Funcționarul băncii i-a recomandat să depună economiile într-un produs numit Cédulas 
Hipotecarias, asigurându-l că își poate retrage economiile dacă înaintează o cerere cu 15 zile 
în avans. În decembrie 2010, petiționarul a vrut să retragă niște bani, însă a aflat cu 
surprindere că nu deținea un cont de depozit, ci un produs de piață secundară. În consecință, 
contul său este blocat până în 2017. Petiționarul consideră că drepturile sale de consumator au 
fost încălcate și afirmă că mai multe persoane se află în aceeași situație. El este de părere că 
angajații băncilor trebuie să le ofere clienților informații exacte și să le lase timp suficient 
pentru a studia în detaliu contractele, dându-le astfel posibilitatea de a lua decizii 
independente.

Rezumatul petiției nr. 0548/2012

Petiționarii sunt cetățeni spanioli, foști clienți ai băncii Nova Caixa Galicia. Petiționarii 
explică faptul că au fost sfătuiți să investească în „depozite la termen”, cu profituri ridicate și 
riscuri scăzute. De asemenea, se pare că li s-a spus că vor putea să își retragă în orice moment 
capitalul depus. Totuși, se pare că, după contractarea depozitelor, petiționarii au aflat că le-au 
fost vândute, de fapt, „acțiuni preferențiale” sau „datorii subordonate”, care prezintă riscuri 
mai mari și care nu pot fi accesate decât dacă sunt vândute.

Rezumatul petiției nr. 0676/2012

Petiționarul denunță faptul că bănci și bănci de economii din Spania au vândut clienților, în 
mod fraudulos, „acțiuni preferențiale”. Petiționarul solicită Parlamentului European să 
sesizeze mai multe autorități spaniole să cerceteze problema în cauză și să acorde compensații 
clienților păgubiți.

Rezumatul petiției nr. 0677/2012

Petiționara denunță faptul că bănci și bănci de economii din Spania au vândut clienților, în 
mod fraudulos, „acțiuni preferențiale”. Petiționara adaugă faptul că și ea se numără printre 
persoanele păgubite, explicând că i-au fost vândute acțiuni preferențiale de către Caja Madrid 
în 2009, într-un proces cu numeroase neregularități.

Rezumatul petiției nr. 0785/2012

Petiționara explică faptul că a fost consiliată de către directorul băncii sale de economii să 
investească în Valores Santander, un instrument financiar despre care i s-a spus că este 
purtător de risc zero. Petiționarei i s-a mai spus că își va putea retrage oricând capitalul depus. 
Mai târziu, când familia a întâmpinat probleme de natură financiară, i-a fost adus la cunoștință 
de către noul director faptul că nu va putea recupera toată suma. Tot atunci a fost informată și 
de faptul că fostul director fusese demis din funcție. 
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Rezumatul petiției nr. 0788/2012

Petiționara este clientă a băncii Nova Galicia (NCG Banco) din Spania. Aceasta susține că, la 
recomandarea băncii, a investit în produse financiare, despre care i s-a spus că nu poartă 
niciun risc. Ulterior, a devenit evident faptul că i s-au vândut, fără să știe, „acțiuni 
preferențiale” sau „datorii subordonate”, care erau purtătoare de riscuri mai ridicate și care și-
au pierdut mult din valoare. 

Rezumatul petiției nr. 0949/2012

Petiționarii sunt clienții băncii de economii Caixa Laietana, care este una dintre instituțiile 
financiare ce au fuzionat pentru a crea Bankia în 2010. Aceștia denunță faptul că li s-au 
vândut, în mod înșelător, „acțiuni preferențiale”, cu o valoare cumulată de aproape 150 000 de 
euro. În martie 2012, petiționarii afirmă că au fost anunțați de bancă că vor pierde întreaga 
sumă dacă nu acceptă acțiunile Bankia.

Rezumatul petiției nr. 1044/2012

Petiționarii reclamă vânzarea frauduloasă de acțiuni preferențiale și de datorii subordonate 
clienților mai multor bănci din Spania.

2. Admisibilitate

0513/2012:  Declarată admisibilă la 12 septembrie 2012. 
0548/2012:  Declarată admisibilă la 13 septembrie 2012. 
0676/2012 & 0677/2012: Declarată admisibilă la 28 septembrie 2012. 
0785/2012 & 0788/2012:  Declarată admisibilă la 15 octombrie 2012.
0949/2012:  Declarată admisibilă la 14 noiembrie 2012.
1044/2012:  Declarată admisibilă la 5 decembrie 2012.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

Directiva 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare1 (DPIF) reglementează 
furnizarea de servicii de investiții de către societățile de investiții și instituțiile de credit 
referitoare la instrumentele financiare, printre care se numără acțiunile preferențiale și 
obligațiunile subordonate sau garantate. Articolul 19 din DPIF conține normele de conduită în 
afaceri care trebuie respectate atunci când le sunt furnizate clienților servicii de investiții. 
Articolul 19 alineatul (2) din DPIF stipulează, de asemenea, ca toate informațiile furnizate 
clienților de către întreprinderile de investiții să fie corecte, clare și neînșelătoare. Articolul 19 
prevede și obligația generală a furnizorului de servicii financiare de a efectua pentru 
investitori un test evaluând caracterul adecvat sau cel corespunzător, atunci când le furnizează 
servicii financiare. Mai exact, societatea de investiții este obligată să solicite informații pentru 
a stabili dacă respectivul client are experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege 
riscurile pe care le implică produsul sau serviciile de investiții furnizate. În cazul unui test 

                                               
1 JO L 145, 30.4.2004, p. 1-44
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privind caracterul adecvat, obiectivele investiționale și situația financiară a clientului ar trebui 
să fie, de asemenea, luate în considerare înainte de a oferi consiliere în investiții sau de a 
gestiona un portofoliu. Obligațiile prevăzute la articolul 19 din DPIF sunt adaptate diferitelor 
categorii de clienți. Acestea se aplică pe deplin în cazul clienților retail și sunt adaptate în 
cazul clienților profesionali (în acest caz, se presupune că există experiență și cunoștințe 
anterioare). 
Comisia este responsabilă cu monitorizarea transpunerii și aplicării corecte a legislației UE de 
către statele membre. Cu toate acestea, calificarea exactă a serviciului de investiții furnizat 
într-un anumit caz, de exemplu drept consiliere în investiții sau drept executare a ordinelor, 
necesită evaluarea circumstanțelor specifice fiecărui caz și ține de competența autorităților și 
instanțelor naționale competente. Același lucru este valabil și în cazul caracterului posibil 
înșelător al informațiilor furnizate investitorilor sau în cel al posibilei neconcordanțe între 
vânzarea acțiunilor preferențiale sau a obligațiunilor garantate efectuată de anumite instituții 
de credit și cadrul menționat anterior. În plus, intră în domeniul de aplicare al legislației 
naționale  și ține de competența autorităților să decidă care sunt consecințele legale ale 
furnizării de informații false sau ale nefurnizării deliberate a unor informații. 
În urma contactării autorităților spaniole constatăm că autoritatea spaniolă competentă CNMV 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) a luat o serie de inițiative pentru a reglementa și 
monitoriza în special punerea pe piață a acțiunilor preferențiale. Inițiativele de reglementare 
prevăd ca informația creată și furnizată clienților să se refere la caracteristicile și riscurile 
acțiunilor preferențiale, la prețul acțiunilor, precum și la disponibilitatea platformelor de 
negociere a acțiunilor preferențiale. Inițiativele de monitorizare și de punere în aplicare ale 
CNMV au inclus inspectarea unui număr de bănci, precum și analiza specifică a emiterii de 
acțiuni preferențiale. 
Concluzie
Este de competența principală a autorităților și instanțelor naționale să investigheze conduita 
companiilor individuale în lumina legislației Uniunii. Comisia Europeană poate interveni 
numai în cazurile de transpunere sau de aplicare incorectă la nivel național a legislației 
Uniunii. 


