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Ref.: Petiția nr. 0862/2012 adresată de Otto Röver, de cetățenie germană, privind 
hotărârile și deciziile judecătorești pronunțate de Ministerului Justiției și 
Protecției Consumatorului din Bavaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că a fost păcălit de angajații unei bănci să cumpere certificate în valoare de 
450 000 EUR. El a intentat o acțiune în justiție, dar plângerea sa a fost respinsă. Ulterior, 
petiționarul și banca acuzată au ajuns la o înțelegere financiară. Petiționarul a introdus o 
acțiune și împotriva angajaților băncii, care, crede acesta, au fost instruiți în mod special să 
convingă clienții mai vechi să investească în produse financiare riscante. De asemenea, el a 
depus o plângere împotriva Ministerului Justiției și Protecției Consumatorului din Bavaria. Cu 
toate acestea, acesta din urmă a considerat că acest caz nu merită investigat. Potrivit 
petiționarului, el nu s-ar afla în această situație dacă statul german ar fi pus în aplicare în timp 
util Directiva 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare. Petiționarul solicită o 
investigație în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Directiva 2004/39/CE1 privind piețele instrumentelor financiare (MiFiD) reglementează 
furnizarea de servicii de investiții de către societățile de investiții și instituțiile de creditare în 
ceea ce privește instrumentele financiare. Articolul 19 din MiFiD conține normele de conduită 
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profesională ce trebuie respectate în contextul furnizării de servicii de investiții către clienți. 
Articolul 19 alineatul (2) din MiFiD impune ca toate informațiile furnizate clienților de către 
întreprinderile de investiții să fie corecte, clare și neînșelătoare. Articolul 19 le mai impune 
furnizorilor de servicii financiare obligația generală de a propune investitorilor un test prin 
intermediul căruia să vadă ce servicii de investiții sunt convenabile/potrivite pentru aceștia. 
Mai exact, societatea de investiții este obligată să solicite informații pentru a stabili dacă 
clientul are experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege riscurile pe care le implică 
produsul sau serviciul de investiții oferit. În cazul unui test de compatibilitate, obiectivele 
investiției și situația financiară a clientului ar trebui, de asemenea, luate în considerare înainte 
de a-i oferi consultanță în domeniul investițiilor sau a-i administra portofoliul. 
Înainte de 1 noiembrie 2007 (data intrării în vigoare a Directivei 2004/39/CE), furnizarea 
celor mai multe servicii de investiții legate de instrumente financiare de către societățile de 
investiții și instituțiile de creditare era reglementată la nivelul UE de Directiva 93/22/CEE din 
10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul titlurilor de valoare (ISD). Potrivit 
Directivei 93/22/CEE, societățile care furnizează servicii de investiții ce intră sub incidența 
directivei trebuie să respecte anumite norme de conduită (să acționeze în mod onest și corect, 
urmărind mai presus de orice interesul clientului și integritatea piețelor și să evite conflictele 
de interese). Trebuie remarcat că consultanța pentru investiții nu se număra printre serviciile 
de bază acoperite de Directiva 93/22/CEE.
Cu toate acestea, încadrarea exactă a serviciului de investiții oferit într-un caz anume (de 
exemplu, dacă e vorba de consultanță pentru investiții sau executarea de ordine) sau problema 
eventualului caracter înșelător al informațiilor oferite necesită evaluarea împrejurărilor 
specifice fiecărui caz și ține de competența autorităților și instanțelor naționale. Mai mult, 
legislația și autoritățile naționale sunt cele care determină și decid consecințele legale ale 
furnizării de informații false sau înșelătoare. 

În plus, unul dintre principiile legislației Uniunii stipulează că statele membre sunt obligate, 
sub rezerva respectării anumitor condiții, să compenseze pierderile și daunele provocate 
persoanelor fizice prin încălcări ale legislației Uniunii (de exemplu, neimplementarea unei 
directive de către un stat membru) de care pot fi făcute răspunzătoare1. Cu toate acestea, orice 
daune provocate de instituțiile naționale pot fi imputate numai statului membru respectiv și 
instanțele naționale sunt singurele în măsură să dispună acordarea de compensații pentru 
astfel de daune. 

Instanțele naționale au competența originară de a decide în legătură cu orice posibilă 
răspundere din partea statelor membre pentru daunele provocate de ele prin încălcări ale 
legislației Uniunii, precum și de a cerceta conduita unor societăți de investiții sau instituții de 
creditare anume în relația lor cu clienții în lumina legislației naționale care transpune legislația 
UE și eventual să decidă în privința măsurilor reparatorii ce pot fi oferite investitorilor 
afectați.

                                               
1 CEJ, 19 noiembrie 1991, cauzele C-6/90 și C-9/90, 19 noiembrie 1991, Francovich și Bonifaci.


