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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0862/2012 του Otto Röver, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αποφάσεις δικαστηρίων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Προστασίας 
των Καταναλωτών της Βαυαρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι πείσθηκε με παραπλανητικό τρόπο από υπαλλήλους τράπεζας 
να αγοράσει μετοχικούς τίτλους για ποσό ύψους 450.000 ευρώ. Κίνησε νομικές διαδικασίες, 
αλλά η καταγγελία του απορρίφθηκε. Ακολούθησε παραπομπή της υπόθεσης προς κρίση, 
όπου και επετεύχθη οικονομικός διακανονισμός μεταξύ του αναφέροντος και της 
κατηγορούμενης τράπεζας. Ο αναφέρων υπέβαλε ακόμα καταγγελία κατά των υπαλλήλων 
τράπεζας που, σύμφωνα με τον ίδιο, ετοιμάζονταν να πείσουν ηλικιωμένους πελάτες να 
επενδύσουν σε επισφαλή χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Υπέβαλε επίσης καταγγελία στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών της Βαυαρίας, το οποίο, ωστόσο, 
δεν θεώρησε σκόπιμο να διερευνήσει την εν λόγω υπόθεση. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι δεν 
θα αντιμετώπιζε τέτοια κατάσταση εάν το γερμανικό κράτος είχε μεταφέρει εγκαίρως στην 
εθνική του νομοθεσία την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. 
Ζητεί τη διενέργεια έρευνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 2004/39/ΕΚ1 (MiFID) ρυθμίζει την 
                                               
1 ΕΕ L 145, 30.4.2004, σελ. 1–44.
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παροχή επενδυτικών υπηρεσιών επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις επενδύσεων και 
πιστωτικά ιδρύματα σε σύνδεση με τον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών μέσων. Το άρθρο 
19 της MiFID περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες. Το άρθρο 19(2) της MiFID απαιτεί η πληροφόρηση από 
τις εταιρείες επενδύσεων σε πελάτες να είναι ακριβής, σαφής και μη παραπλανητική. Επίσης, 
το άρθρο 19 θεσπίζει γενική υποχρέωση του παρόχου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για 
διεξαγωγή ελέγχου καταλληλότητας σε επενδυτές κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, η επιχείρηση επενδύσεων υποχρεούται να ζητήσει πληροφορίες προκειμένου να 
καθορίσει εάν ο πελάτης διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για να κατανοήσει 
τους κινδύνους που ενέχονται σχετικά με το προϊόν ή την επενδυτική υπηρεσία που 
παρέχεται. Στην περίπτωση του ελέγχου καταλληλότητας, οι επενδυτικοί στόχοι και η 
χρηματοπιστωτική κατάσταση του πελάτη πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη πριν την 
παροχή επενδυτικών συμβουλών και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου.
Πριν από την 1η Νοεμβρίου 2007 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της οδηγίας 2004/39/ΕΚ), 
η παροχή της πλειοψηφίας των επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα 
χρηματοοικονομικά μέσα των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων 
ρυθμίζονταν σε κοινοτικό επίπεδο από την οδηγία 93/22/ΕΟΚ της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά 
με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών (ΟΕΥ). Σύμφωνα με την οδηγία 
93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, οι επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες 
καλυπτόμενες από την οδηγία έπρεπε να συμμορφώνονται με ορισμένους κανόνες 
συμπεριφοράς (να ενεργούν έντιμα και δίκαια, προς το καλύτερο συμφέρον των πελατών και 
την ακεραιότητα των αγορών, να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων). Σημειωτέον 
ότι οι επενδυτικές συμβουλές δεν ήταν μεταξύ των βασικών υπηρεσιών που καλύπτονται από 
την οδηγία 93/22/ΕΚ.
Παρά ταύτα, ο ακριβής χαρακτηρισμός της επενδυτικής υπηρεσίας που παρέχεται σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις (είτε πρόκειται για. αν επενδυτικές συμβουλές είτε για την 
εκτέλεση εντολών) ή το ζήτημα της ενδεχόμενης παραπλανητικής φύσης των πληροφοριών 
που παρέχονται απαιτεί την εκτίμηση των ειδικών περιστάσεων της κάθε περίπτωσης και 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και δικαστηρίων. Επιπλέον, εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας και στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών να 
αποφασίσουν σχετικά με τις νομικές συνέπειες των ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών 
που παρέχονται.

Παράλληλα, είναι αρχή του δικαίου της Ένωσης ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται, υπό τον 
όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, να αποκαθιστούν τις ζημίες που προκαλούνται 
στους ιδιώτες από παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (π.χ. παράλειψη από κράτος να 
εφαρμόσει μια οδηγία) για τις οποίες μπορούν να ευθύνονται1. Ωστόσο, κάθε ζημία 
προκαλούμενη από εθνικά θεσμικά όργανα μπορεί να στοιχειοθετήσει μόνο ευθύνη του 
οικείου κράτους μέλους, και τα εθνικά δικαστήρια είναι αποκλειστικά αρμόδια να 
επιδικάσουν αποζημίωση για την εν λόγω ζημία. 

Είναι η πρωταρχική αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων να αποφασίζουν σχετικά με 
ενδεχόμενη ευθύνη εκ μέρους των κρατών μελών για ζημίες που προκαλούν λόγω 
παραβιάσεων της νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και να διερευνούν τη συμπεριφορά των 
μεμονωμένων επιχειρήσεων επενδύσεων ή πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τις σχέσεις  με 
τους πελάτες τους υπό το πρίσμα της εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρει τη νομοθεσία της ΕΕ 

                                               
1 ΔΕΚ, 19 Δεκεμβρίου 1991, υποθέσεις C-6/90 και C-9/90, 19 Νοεμβρίου 1991, Francovich και Bonifaci.
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και, ενδεχομένως, να αποφασίζουν σχετικά με  τα ένδικα μέσα που διαθέτουν οι ζημιωθέντες 
επενδυτές.


