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Ref.: Petiția nr. 1247/2012, adresată de Epifanio Vázquez Buendia, de cetățenie 
spaniolă, însoțită de 4 semnături, privind presupuse abuzuri în cadrul vânzării de 
instrumente financiare către clienții unor case de economii din Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarii denunță vânzarea înșelătoare de „acțiuni preferențiale” clienților unor case de 
economii de pe teritoriul Spaniei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012 pentru petiția 0513/2012

Subiectul petiției este similar celui cuprins în petițiile 0513/2012 și următoarele, pentru care 
a fost transmisă o comunicare comună în data de 18 februarie 2012:

„Directiva 2004/39/CE1 privind piețele instrumentelor financiare (DPIF) reglementează 
furnizarea de servicii de investiții de către societățile de investiții și instituțiile de credit 
referitoare la instrumentele financiare, printre care se numără acțiunile preferențiale și 
obligațiunile subordonate sau garantate. Articolul 19 din DPIF conține normele de conduită în 
afaceri care trebuie respectate atunci când le sunt furnizate clienților servicii de investiții. 
Articolul 19 alineatul (2) din DPIF stipulează, de asemenea, ca toate informațiile furnizate 
clienților de către întreprinderile de investiții să fie corecte, clare și neînșelătoare. Articolul 19 
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prevede și obligația generală a furnizorului de servicii financiare de a efectua pentru 
investitori un test evaluând caracterul adecvat sau cel corespunzător, atunci când le furnizează 
servicii financiare. Mai exact, societatea de investiții este obligată să solicite informații pentru 
a stabili dacă respectivul client are experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege 
riscurile pe care le implică produsul sau serviciile de investiții furnizate. În cazul unui test 
privind caracterul adecvat, obiectivele investiționale și situația financiară a clientului ar trebui 
să fie, de asemenea, luate în considerare înainte de a oferi consiliere în investiții sau de a 
gestiona un portofoliu. Obligațiile prevăzute la articolul 19 din DPIF sunt adaptate diferitelor 
categorii de clienți. Acestea se aplică pe deplin în cazul clienților retail și sunt adaptate în 
cazul clienților profesionali (în acest caz, se presupune că există experiență și cunoștințe 
anterioare).

Comisia este responsabilă cu monitorizarea transpunerii și aplicării corecte a legislației UE de 
către statele membre. Cu toate acestea, calificarea exactă a serviciului de investiții furnizat 
într-un anumit caz, de exemplu drept consiliere în investiții sau drept executare a ordinelor, 
necesită evaluarea circumstanțelor specifice fiecărui caz și ține de competența autorităților și 
instanțelor naționale competente. Același lucru este valabil și în cazul caracterului posibil 
înșelător al informațiilor furnizate investitorilor sau în cel al posibilei neconcordanțe între 
vânzarea acțiunilor preferențiale sau a obligațiunilor garantate efectuată de anumite instituții 
de credit și cadrul menționat anterior. În plus, intră în domeniul de aplicare al legislației 
naționale și ține de competența autorităților să decidă care sunt consecințele legale ale 
furnizării de informații false sau ale nefurnizării deliberate a unor informații.

În urma contactării autorităților spaniole constatăm că autoritatea spaniolă competentă CNMV 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) a luat o serie de inițiative pentru a reglementa și 
monitoriza în special punerea pe piață a acțiunilor preferențiale. Inițiativele de reglementare 
prevăd ca informația creată și furnizată clienților să se refere la caracteristicile și riscurile 
acțiunilor preferențiale, la prețul acțiunilor, precum și la disponibilitatea platformelor de 
negociere a acțiunilor preferențiale. Inițiativele de monitorizare și de punere în aplicare ale 
CNMV au inclus inspectarea unui număr de bănci, precum și analiza specifică a emiterii de 
acțiuni preferențiale.

Este de competența principală a autorităților și instanțelor naționale să investigheze conduita 
companiilor individuale în lumina legislației Uniunii. Comisia poate interveni numai în 
cazurile de transpunere sau de aplicare incorectă la nivel național a legislației Uniunii.


