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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0862/2012, внесена от Otto Röver, с германско гражданство, 
относно съдебни постановления и решения, взети от баварското 
министерство на правосъдието и защитата на потребителите

1. Резюме на петицията

Вносителят казва, че е бил подведен от банкови служители да закупи удостоверения за 
акции на стойност 450 000 евро. Той е завел дело, но жалбата му е била отхвърлена. 
При последвало дело вносителят и обвиняемата банка са достигнали до финансово 
споразумение. Вносителят също така е завел дело срещу банковите служители, които 
според него са били специално обучени да убеждават по-възрастни клиенти да 
инвестират в рискови финансови продукти. Той също така е подал жалба до баварското 
министерство на правосъдието и защитата на потребителите. То обаче не е сметнало за 
нужно да разследва случая. Според вносителя той не би се намирал в настоящето 
положение, ако германската държава беше изпълнила в подходящ срок Директива 
2004/39/ЕО относно пазарите на финансовите инструменти. Той отправя искане за 
провеждане на разследване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти1 урежда 
предоставянето на инвестиционни услуги от инвестиционните посредници и 

                                               
1 ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1-44.
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кредитните институции по отношение на списъка на финансовите инструменти. В 
член 19 от Директивата за пазарите на финансови инструменти се съдържат 
задълженията при предоставяне на инвестиционни услуги на клиенти, които трябва да 
бъдат изпълнени. Член 19, параграф 2 на от Директивата за пазарите на финансови 
инструменти предвижда изискване всяка информация, адресирана от инвестиционните 
посредници до клиентите, да бъде коректна, ясна и да не бъде подвеждаща. С член 19 
се въвежда също така общо задължение на доставчика на финансови услуги да извърши 
тест за уместност на даден финансов инструмент за инвеститорите при предоставяне на 
инвестиционни услуги. По-конкретно инвестиционният посредник е длъжен да поиска 
информация, за да прецени дали клиентът има необходимия опит и знания, за да 
разбере рисковете, свързани с продукта или с предоставяната инвестиционна услуга. В 
случай на извършване на тест за уместност преди предоставяне на инвестиционни 
консултации или извършване на управление на портфейла следва да се вземат предвид 
също така инвестиционните цели и финансовият статус на клиента. 
Преди 1 ноември 2007 г. (датата, от която започва да се прилага Директива 2004/39/ЕО) 
предоставянето на повечето свързани с финансови инструменти инвестиционни услуги 
от инвестиционни посредници и кредитни институции се уреждаше на равнището на 
ЕС от Директива 93/22/ЕИО от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в 
областта на ценните книжа. Съгласно Директива 93/22/ЕИО посредниците, 
предоставящи инвестиционни услуги, обхванати от директивата, трябваше да се 
придържат към определени правила (действа честно и безпристрастно, като защитава 
във възможно най-голяма степен интересите на клиентите си и целостта на пазара и 
избягва конфликти на интереси). Следва да се отбележи, че инвестиционните 
консултации не бяха сред основните услуги, обхванати от Директива 93/22/ЕО.
Въпреки това точната квалификация на предоставяната инвестиционна услуга в даден 
конкретен случай (т.е. дали това е инвестиционна консултация или изпълнение на 
поръчка) или въпросът за възможното подвеждащо естество на предоставяната 
информация налагат оценка на конкретните обстоятелства във всеки отделен случай и 
попадат в компетентността на националните органи и съдилища. Освен решението 
относно правните последици от предоставянето на невярна или подвеждаща 
информация попада в обхвата на националното законодателство и в компетентността 
на националните органи.

Освен това принцип на правото на Съюза е, че държавите членки са задължени, при 
условие за изпълнението на определени обстоятелства, да обезщетят лицата за 
причинена загуба или щета, причинена от нарушение на правото на Съюза (т.е. 
неизпълнение на директива от страна на държавата), за което те носят отговорност1. 
Въпреки това щета, причинена от национална институция, може да доведе единствено 
до отговорност от страна на съответната държава членка и националните съдилища си 
запазват изключителната компетентност да разпоредят плащането на обезщетение за 
такива щети.

От изключителната компетентност на националните съдилища е да решат дали е 
налице отговорност от страна на държавите членки за щети, причинени от нарушение 
на законодателството на Съюза, както и да разследват поведението на отделните 
инвестиционни посредници или кредитни институции в отношенията им с техните 

                                               
1 Съд на ЕО, 19 ноември 1991 г., дела С-6/90 и С-9/90, 19 ноември 1991 г., Francovich и Bonifaci.
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клиенти в светлината на националното законодателство, транспониращо 
законодателството на ЕС и евентуално да постановят мерки за защита на засегнатите 
инвеститори.


