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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

Относно: Петиция 1247/2012 внесена от Epifanio Vázquez Buendia, испанец по 
националност, подкрепена с четири подписа, относно твърдения за 
нарушения извършени при продажбата на финансови инструменти на 
клиенти на спестовни банки в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията осъждат подвеждащата продажба на „привилегировани 
акции“ на клиенти на спестовни банки в Испания.

2. Допустимост

Петицията е обявена за допустима на 18 януари 2013 г. Комисията беше приканена да 
предостави сведения (член 202, параграф 6, от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 18 декември 2012 г., относно петицията 
0513/2012

Предметът  на петицията е сходен с този на петициите 0513/2012 и съвместно 
съобщение беше предадено за следващите на 18 февруари 2012 г.

Директива 2004/39/EО1 относно пазарите на финансови инструменти (наричана по-долу 
„директивата“) се прилага за инвестиционните посредници и кредитни институции, 
които предоставят инвестиционни услуги, свързани с финансови инструменти, в това 
число привилегировани акции , подчинени дългове или облигации.  Член 19 от
директивата уточнява правилата за поведение, които трябва да бъдат спазвани при 
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предоставянето на инвестиционни услуги на клиенти. Параграф 2 от въпросния член 
изисква също така цялата информация, изпратена от инвестиционния посредник до 
клиентите, да бъде точна, ясна и да не бъде подвеждаща. С член 19 се въвежда също 
така общото задължение на доставчика на финансови услуги да извършва тест за 
уместност или тест за целесъобразност за клиентите при предоставяне на такива 
услуги. По-конкретно, инвестиционният посредник е длъжен да поиска информация, за 
да се установи дали клиентът има необходимия опит и знания, за да разбере какви са 
рисковете, свързани с продукта или с предоставяната инвестиционна услуга. В случай 
на извършване на тест за уместност, инвестиционните цели и финансовата състояние на 
клиента трябва също така да бъдат взети предвид, преди да бъдат предоставяни съвети 
във връзка с извършването на инвестиция или да бъде осигурено управлението на 
портфейла. Задълженията по член 19 от директивата са съобразени с различните 
категории клиенти. Те се прилагат без изменение, когато това засяга клиентите на 
дребно, и се адаптират в случай на професионални клиенти (за които се предполага, че 
разполагат с известни знания и опит).

Комисията трябва да следи за качественото транспониране и за прилагането от страна 
на държавите членки на правото на ЕС. При все това, точното определяне на 
инвестиционната услуга, предоставена за всеки отделен случай, (независимо дали става 
въпрос за инвестиционни консултации или например за изпълнение на нареждания), 
изисква оценка на конкретните обстоятелства за всеки отделен случай и е в рамките на 
правомощията на компетентните национални органи и съдилища. Такъв е случаят и за 
оценката на потенциално подвеждащия характер на информацията, предоставяна на 
клиентите, или, за да се определи дали продажбата от страна на определени кредитни 
институции на привилегировани акции или обезпечени облигации, отговаря или не 
рамката, описана по-горе. Освен това, законодателството и националните органи трябва 
да определят правните последици от предоставянето на невярна информация или 
задържането на информация.

След контакти с испанските органи беше установено, че испанският компетентен орган  
(Национална комисия по пазара на ценни книжа) е предприел редица инициативи за 
регулиране и наблюдение по-специално на търговията с привилегировани акции. 
Регулаторните инициативи се отнасят до информацията, която трябва да се изготвя и 
предоставя на клиентите относно характеристиките и риска на привилегированите 
акции, техните цени, както и наличието на платформа за търгуване на тези акции.  
Инициативи за наблюдение и контрол на изпълнението включват инспекция на 
определен брой банки, както и специфичен анализ на издаването на привилегировани 
акции.

Проучването на поведението на отделните компании във връзка със законодателството 
на Съюза е от изключителната компетентност на националните органи и съдилища.  
Европейската комисия може да се намесва само  в случаите на неправилно 
транспониране или неправилно прилагане на законодателството на Съюза в 
националното законодателство или на неправилно прилагане на законодателството на 
Съюза. 


