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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1247/2012 imressqa minn Epifanio Vázquez Buendia, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, b’ 4 firem, dwar allegati abbużi fil-bejgħ ta’ strumenti 
finanzjarji għall-klijenti tal-banek tat-tfaddil fi Spanja 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jiddenunzjaw il-bejgħ qarrieq ta’ ‘ishma preferuti’ lill-klijenti tal-banek tat-
tfaddil madwar Spanja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta' Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Diċembru 2012 għall-Petizzjoni 
0513/2012

Is-suġġett tal-petizzjoni huwa simili għal dak tal-petizzjonijiet 0513/2012 et seq., li għalihom 
intbagħtet tweġiba konġunta fit-18 ta’ Frar 2012: 

‘Id-Direttiva 2004/39/KE1 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (MiFID) tirregola l-
provvediment ta’ servizzi tal-investiment minn kumpaniji tal-investimenti u istituzzjonijiet 
tal-kreditu fir-rigward ta’ strumenti finanzjarji, inklużi ishma preferuti, subordinati jew bonds 
garantiti. L-Artikolu 19 tagħha jistipula r-regoli li jiggvernaw kif isir il-kummerċ tas-servizzi 
tal-investimenti għall-klijenti. L-Artikolu 19 tad-Direttiva tispeċifika r-regoli ta’ kondotta li 
jridu jiġu osservati fil-forniment ta’ servizzi tal-investiment għall-klijenti. Il-paragrafu 2 tal-
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artikolu jesiġi wkoll li l-informazzjoni kollha mgħoddija mill-impriża tal-investiment lill-
klijenti tkun korretta, ċara u ma tqarraqx. L-artikolu jistabbilixxi l-obbligu ġenerali, għall-
fornituri ta’ servizzi finanzjarji, li jagħmlu test tal-pertinenza jew l-adegwatezza għall-klijent 
meta jipprovdu dawn is-servizzi. Aktar speċifikament, l-impriża ta’ investiment hija obbligata 
titlob informazzjoni biex tistabbilixxi jekk il-klijent għandux l-esperjenza u l-għarfien 
neċessarji biex jifhem ir-riskji involuti tal-prodott jew servizz tal-investiment provdut. Fil-każ 
ta’ test ta’ pertinenza, l-objettivi tal-investiment u s-sitwazzjoni finanzjarja tal-klijent 
għandhom jitqiesu wkoll qabel ma jingħataw pariri dwar investiment jew jiġi ġestit portafoll.  
L-obbligi tal-artikolu 19 jiġu adatti għall-kategoriji differenti ta’ klijenti. Jiġu applikati bis-
sħiħ fir-rigward ta’ klijenti bl-imnut u adatti fil-każ ta’ klijenti professjonali (li wieħed 
jistenna li jkollhom ċertu għarfien u esperjenza).

Il-Kummissjoni hi responsabbli għall-monitoraġġ tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni tal-liġi 
tal-UE mill-Istati Membri. Madankollu, in-natura eżatta tas-servizz tal-investiment ipprovdut 
f’każ individwali (pereżempju parir dwar investiment jew eżekuzzjoni ta’ ordni) tirrikjedi 
valutazzjoni taċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kull każ u hija kompitu tal-awtoritajiet u l-qrati 
nazzjonali. Dan japplika wkoll għan-natura potenzjalment qarrieqa tal-informazzjoni 
pprovduta lill-investituri jew non-konformità potenzjali mad-dispożizzjonijiet ta' qafas 
imsemmija hawn fuq rigward il-bejgħ minn istituzzjonijiet tal-kreditu speċifiċi ta’ ishma 
preferuti jew bonds garantiti. Barra minn hekk, hija r-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali, 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, li jistabbilixxu l-konsegwenzi legali tal-għoti ta' 
informazzjoni żbaljata jew ħabi. 

Wara l-kuntatt mal-awtoritajiet Spanjoli, donnu li s-CNVM (Comisión Nacional del Mercado 
de Valores) għamel sforzi biex jirregola u jissorvelja l-kummerċjalizzazzjoni tal-ishma 
preferuti b’mod partikolari. L-inizjattivi regolatorji jirrigwardaw l-informazzjoni li għandha 
tingħata lill-klijenti dwar il-karatteristiċi u r-riskji tal-ishma preferuti, kif ukoll id-
disponibbiltà ta’ pjattaforma tal-kummerċ għall-ishma preferuti. L-inizjattivi ta’ 
superviżjoni/infurzar tas-CNVM jinkludu l-ispezzjonijiet tal-banek u analiżi speċifika tal-ħruġ 
ta’ ishma preferuti.

Kwalunkwe investigazzjoni ta’ kumpaniji individwali fid-dawl tal-leġiżlazzjoni tal-Ujoni hi l-
ewwel u qabel kollox il-kompitu tal-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali. Il-Kummissjoni tista’ 
tintervjeni biss b’rispons għal traspożizzjoni jew implimentazzjoni inkorretta tal-liġi tal-
Unjoni fil-livell nazzjonali.


