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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1247/2012 της Mercedes Roman Rodriguez, ισπανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 4 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενες καταχρήσεις κατά 
την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες ταμιευτηρίων στην 
Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν την παραπλανητική πώληση «προνομιούχων μετοχών» σε 
πελάτες ταμιευτηρίων στην Ισπανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 18η Δεκεμβρίου 2012 σχετικώς με την 
αναφορά 0512/2012.

Το θέμα της αναφοράς είναι παρόμοιο με αυτό της αναφοράς 0513/2012 και άλλων που 
ακολούθησαν για τις οποίες διεβιβάσθη κοινή ανακοίνωση στις 12/02/2012:

Η οδηγία για  τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 2004/39/ΕΚ (MiFID)1 ρυθμίζει την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις επενδύσεων και πιστωτικά ιδρύματα σε 
σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των προνομιούχων μετοχών, 
χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ή καλυμμένων ομολόγων. Το άρθρο 19 της 
οδηγίας MiFID περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την 
                                               
1 EE L 145 της 30.4.2004, σ. 1–44.
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παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες. Το άρθρο 19 (2) της Οδηγίας MiFID απαιτεί η 
πληροφόρηση από τις εταιρείες επενδύσεων σε πελάτες να είναι ακριβής, σαφής και μη 
παραπλανητική. 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. Οι υποχρεώσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 19 της εν λόγω οδηγίας αναλογούν σε διαφορετικές κατηγορίες 
πελατών. Εφαρμόζονται πλήρως όταν πρόκειται για ιδιώτες πελάτες και προσαρμόζονται 
στην περίπτωση επαγγελματιών πελατών (στην περίπτωση αυτή, η γνώση και η εμπειρία 
θεωρούνται δεδομένες).

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής μεταφοράς και εφαρμογής 
από τα κράτη μέλη του δικαίου της Ένωσης. Ωστόσο, ο ακριβής χαρακτηρισμός της 
επενδυτικής υπηρεσίας που παρέχεται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, π.χ. επενδυτικές 
συμβουλές ή εκτέλεση των εντολών, απαιτεί την εκτίμηση των ειδικών περιστάσεων της κάθε 
περίπτωσης και εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρμόδιων εθνικών αρχών και δικαστηρίων. 
Αυτό ισχύει επίσης στην περίπτωση πιθανής παραπλανητικής φύσης των πληροφοριών που 
παρέχονται στους επενδυτές ή σε περίπτωση που η πώληση από συγκεκριμένα πιστωτικά 
ιδρύματα προνομιούχων μετοχών ή καλυμμένων ομολόγων δεν μπορεί να συμμορφωθεί με το 
ανωτέρω πλαίσιο. Επιπλέον, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας και των 
αρχών να αποφασίσουν σχετικά με τις νομικές συνέπειες των ψευδών πληροφοριών που 
παρέχονται ή των πληροφοριών που αποκρύπτονται.

Μετά από επαφές με τις ισπανικές αρχές, φαίνεται ότι η αρμόδια αρχή της Ισπανίας CNVM 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) είχε αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για τη 
ρύθμιση και την εποπτεία της εμπορίας των προνομιούχων μετοχών, ειδικότερα: κανονιστικές 
πρωτοβουλίες για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους πελάτες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τον κίνδυνο των προνομιούχων μετοχών, τιμολόγηση των μετοχών 
καθώς και  διαθεσιμότητα μιας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης των προνομιούχων μετοχών. 
Οι πρωτοβουλίες επιθεώρησης και επιβολής της νομοθεσίας της CNMV περιλαμβάνουν 
επιθεωρήσεις σε μια σειρά από τράπεζες, καθώς και ειδική ανάλυση της έκδοσης 
προνομιούχων μετοχών.

Η διερεύνηση της δεοντολογίας των μεμονωμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της Ένωσης αποτελεί βασική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και δικαστηρίων. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο σε υποθέσεις μη ορθής μεταφοράς ή μη 
ορθής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο. 


