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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0513/2012, του Nayden Boyadzhiev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες δόλιες πρακτικές εκ μέρους της ισπανικής τράπεζας 
La Caixa

Αναφορά 0548/2012 του/της F.L.E, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Plataforma de Afectados Caixanova», η οποία συνοδεύεται από 0548.1579 
υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη απάτη κατά την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες τράπεζας καταθέσεων ταμιευτηρίου

Αναφορά 0676/2012, του Francisco Ramón Valiente Martínez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες καταχρήσεις κατά την πώληση 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε πελάτες ισπανικών τραπεζών και 
ταμιευτηρίων

Αναφορά 0677/2012, της María Alejandra Pizzorno García, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες καταχρήσεις κατά την πώληση 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε πελάτες ισπανικών τραπεζών και 
ταμιευτηρίων

Αναφορά 0785/2012 της Eva Urbano Romero, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη κατάχρηση κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων σε 
πελάτες ισπανικής τράπεζας

Αναφορά 0788/2012 της Y.A.S.S., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη απάτη κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτη 
ταμιευτηρίου

Αναφορά 0949/2012, του Juan Campuzano Casas, ισπανικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 6 υπογραφές, σχετικά με καταχρήσεις κατά την πώληση 
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χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες ταμιευτηρίου

Αναφορά 1044/2012, της Mercedes Roman Rodriguez, ισπανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 5 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενες καταχρήσεις κατά 
την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες τραπεζών στην Ισπανία 

Αναφορά 1247/2012, του Epifanio Vázquez Buendia, ισπανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 4 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενες καταχρήσεις κατά 
την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες τραπεζών στην Ισπανία

Αναφορά 1343/2012 του José Manuel Estévez Rodríguez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Plataforma de afectados Vigo Val-Miñor», 
σχετικά με εικαζόμενες καταχρήσεις κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών 
μέσων σε πελάτες ταμιευτηρίων στην Ισπανία

Αναφορά 1498/2012, του Xesus Dominguez Dominguez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Coordenadora de Plataformas de Afectados pelas 
Participaçoes Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas, φέρουσα 43.000 
υπογραφές, σχετικά με την παράνομη πώληση χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων υψηλού κινδύνου από τράπεζες στην Ισπανία

Αναφορά 1662/2012 της Amparo García Ovejero, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με υποψίες απάτης και κατάχρησης κατά την πώληση 
χρηματοδοτικών προϊόντων σε πελάτη από τράπεζα καταθέσεων

1. Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0513/2012

Το 2008, ο αναφέρων άνοιξε έναν λογαριασμό καταθέσεων μέσω του υποκαταστήματος της 
τράπεζας La Caixa στην Estepona της Ισπανίας. Ο υπάλληλος της τράπεζας τού πρότεινε να 
καταθέσει τις αποταμιεύσεις του σε ένα προϊόν με την ονομασία «Cédulas Hipotecarias» 
(είδος χρεογράφων), ενώ τον διαβεβαίωσε ότι μπορούσε να αποσύρει τις αποταμιεύσεις του 
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα 15 μέρες νωρίτερα. Τον Δεκέμβριο 2010, ο αναφέρων ήθελε 
να κάνει ανάληψη ενός χρηματικού ποσού αλλά διαπίστωσε, έκπληκτος, ότι αντί για 
λογαριασμό καταθέσεων διέθετε ένα προϊόν της δευτερογενούς αγοράς. Ως αποτέλεσμα, ο 
λογαριασμός του θα παραμείνει «κλειστός» έως το 2017. Ο αναφέρων θεωρεί ότι έχουν 
παραβιαστεί τα δικαιώματά του ως καταναλωτή ενώ ισχυρίζεται ότι και πολλοί άλλοι 
άνθρωποι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Πιστεύει ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι οφείλουν 
να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στους πελάτες τους και να τους διαθέτουν τον απαραίτητο 
χρόνο ώστε να μελετούν τα συμβόλαιά τους με προσοχή και στη συνέχεια να λαμβάνουν 
αυτόνομες αποφάσεις.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0548/2012

Οι αναφέροντες είναι ισπανοί πολίτες που υπήρξαν πελάτες της τράπεζας 
Nova Caixa Galicia. Εξηγούν ότι τους δόθηκε η συμβουλή να επενδύσουν σε «καταθέσεις 
καθορισμένης διάρκειας» με υψηλές αποδόσεις και χαμηλό κίνδυνο. Φαίνεται ότι τους είπαν 
επίσης ότι θα ήταν σε θέση να αποσύρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία οποιαδήποτε στιγμή. 
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Ωστόσο, μετά τη σύναψη της σύμβασης για τις καταθέσεις, οι αναφέροντες διαπίστωσαν, 
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ότι στην πραγματικότητα τους είχαν πωληθεί 
«προνομιούχες μετοχές», ή «χρέος μειωμένης εξασφάλισης», που ενέχουν υψηλότερο 
κίνδυνο και όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση εκτός εάν πωληθούν.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0676/2012

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι διάφορες τράπεζες και ταμιευτήρια στην Ισπανία έχουν 
εξαπατήσει πελάτες πουλώντας τους προνομιούχες μετοχές. Ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτρέψει μια σειρά ισπανικών αρχών να διερευνήσουν το 
ζήτημα και να συνδράμουν τους πελάτες που εξαπατήθηκαν.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0677/2012

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι διάφορες τράπεζες και ταμιευτήρια στην Ισπανία έχουν 
εξαπατήσει πελάτες πουλώντας τους προνομιούχες μετοχές. Η αναφέρουσα προσθέτει ότι 
συγκαταλέγεται σε εκείνους που εξαπατήθηκαν, εξηγώντας ότι προέβη στην αγορά 
προνομιούχων μετοχών από την Caja Madrid το 2009 ακολουθώντας μια διαδικασία γεμάτη 
παρατυπίες.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0785/2012

Η αναφέρουσα εξηγεί ότι ο διευθυντής του ταμιευτήριου της την συμβούλευσε να επενδύσει 
στο Valores Santander της τράπεζας, ένα χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο, όπως της είπαν, 
ενείχε μηδενικό κίνδυνο. Επίσης, η αναφέρουσα πληροφορήθηκε ότι θα ήταν σε θέση να 
αποσύρει τα κεφάλαιά της οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούσε. Στη συνέχεια, όταν η οικογένειά 
της άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, ενημερώθηκε από τον νέο διευθυντή ότι 
δεν μπορούσε να ανακτήσει το πλήρες ποσό. Πληροφορήθηκε επίσης ότι ο προηγούμενος 
διευθυντής είχε απολυθεί. 

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0788/2012

Η αναφέρουσα είναι πελάτης της τράπεζας Nova Galicia (NCG Banco) στην Ισπανία. Εξηγεί 
ότι, κατόπιν συστάσεων της τράπεζας, επένδυσε σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία, 
όπως την πληροφόρησαν, δεν ενείχαν κανένα κίνδυνο. Αργότερα, κατέστη προφανές ότι εν 
αγνοία της αγόρασε «προνομιούχες μετοχές» ή «δάνεια μειωμένης εξασφάλισης», τα οποία 
ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο και έχουν χάσει μεγάλο μέρος της αξίας τους. 

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0949/2012

Οι αναφέροντες είναι πελάτες του ταμιευτηρίου Caixa Laietana, ενός εκ των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συγχωνεύθηκαν για να δημιουργήσουν τη Bankia το 
2010. Καταγγέλλουν ότι η τράπεζα τους εξαπάτησε πωλώντας τους «προνομιούχες μετοχές» 
συνολικής αξίας σχεδόν 150.000 ευρώ. Τον Μάρτιο του 2012, η τράπεζα φέρεται να δήλωσε 
στους αναφέροντες ότι, εάν δεν δέχονταν μετοχές της Bankia, θα έχαναν το σύνολο του 
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ποσού.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1044/2012

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν την παράνομη πώληση προνομιούχων μετοχών και 
χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης σε πελάτες από διάφορες τράπεζες της Ισπανίας.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1247/2012

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

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1343/2012

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν την παράνομη πώληση προνομιούχων μετοχών και 
χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης σε πελάτες από διάφορες τράπεζες της Ισπανίας. 
Παραπέμπουν στη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και των 
επενδυτών (οδηγία 2004/39/ΕΚ, οδηγία MiFID, καθώς και οδηγία για την εφαρμογή της 
MiFID 2006/73/ΕΚ).

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1498/2012

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν την παράνομη πώληση προνομιούχων μετοχών και 
χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης σε πελάτες διαφόρων τραπεζών στην Ισπανία, 
κυρίως της τράπεζας Nova Galicia (NCG Banco). Οι αναφέροντες καταγγέλλουν την 
παραβίαση δικαιωμάτων των καταναλωτών, παραπέμποντας στην οδηγία 2004/39/ΕΚ και 
στην εκτελεστική οδηγία MiFID, όπως τροποποιήθηκε και εφαρμόστηκε από την οδηγία 
2006/73/ΕΚ. Οι αναφέροντες τονίζουν ότι οι προνομιούχες μετοχές και οι χρεωστικοί τίτλοι 
μειωμένης εξασφάλισης ενέχουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο και αποτελούν περίπλοκα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν πωληθεί ποτέ στους πελάτες, οι 
οποίοι είναι συνήθως άτομα που δεν διαθέτουν χρηματοπιστωτικές γνώσεις και είναι 
ιδιαίτερα απρόθυμα να αναλαμβάνουν κινδύνους. Οι αναφέροντες καταγγέλλουν το γεγονός 
ότι οι τράπεζες όχι μόνο δεν ενημέρωσαν κατάλληλα τους πελάτες, αλλά προκύπτει ότι 
ενδέχεται να τους παραπληροφόρησαν: τους δόθηκε η εντύπωση ότι τα μέσα ήταν 
ουσιαστικά πλήρως ρευστοποιήσιμες προθεσμιακές καταθέσεις. Επίσης, οι αναφέροντες 
καταγγέλλουν το Μνημόνιο Συνεννόησης που αφορά τους όρους της πολιτικής που 
εφαρμόζεται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο συνάφθηκε με την ισπανική κυβέρνηση
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), διότι δεν 
εξασφαλίζει την επιστροφή ολόκληρου του ποσού των καταθέσεων σε όσους πέφτουν 
θύματα των εν λόγω παράνομων τραπεζικών δραστηριοτήτων. 

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1662/2012

Η αναφέρουσα είναι ηλικίας 84 ετών και καταγγέλλει ότι η τράπεζα καταθέσεων της οποίας 
είναι πελάτισσα, της πώλησε εν αγνοία της «προνομιούχες μετοχές». Κατά τη συναλλαγή, της 
είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και ότι τα χρήματα ήσαν 
διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
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2. Παραδεκτό

0513/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Σεπτεμβρίου 2012. 
0548/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2012. 
0676/2012 & 0677/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Σεπτεμβρίου 2012. 
0785/2012 & 0788/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Οκτωβρίου 2012.
0949/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Νοεμβρίου 2012.
1044/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2012.
1247/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιανουαρίου 2013.
1343/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Φεβρουαρίου 2013.
1498/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2013.
1662/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2013.

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Αναφορές 0513/2012, 0548/2012, 0676/2012, 0677/2012, 0785/2012, 0788/2012, 0949/2012, 
1044/2012
Η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 2004/39/ΕΚ1 (MiFID) ρυθμίζει την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις επενδύσεων και πιστωτικά ιδρύματα, όσον 
αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των προνομιούχων μετοχών, των 
χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ή των καλυμμένων ομολόγων. Το άρθρο 19 της 
οδηγίας MiFID περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την 
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 παρεχόμενη επενδυτική υπηρεσία. 
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 προνομιούχων μετοχών ή 
καλυμμένων ομολόγων από συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορεί να συμμορφωθεί 

                                               
1

ΕΕ L 145, της 30.4.2004, σ. 1–44.
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με το ανωτέρω πλαίσιο. Επιπλέον εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας και 
της αρμοδιότητας 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 συγκεντρώνονται και να παρέχονται στους 
πελάτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τον κίνδυνο των προνομιούχων μετοχών, την 
τιμολόγηση των μετοχών, καθώς και τη διαθεσιμότητα μιας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης 
για τις προνομιούχες μετοχές. Οι πρωτοβουλίες επιθεώρησης και επιβολής της νομοθεσίας 
της CNMV περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις σε μια σειρά από τράπεζες, καθώς και ειδική 
ανάλυση της έκδοσης προνομιούχων μετοχών. 
Συμπέρασμα
Η διερεύνηση της δεοντολογίας των μεμονωμένων επιχειρήσεων υπό το πρίσμα της 
ενωσιακής νομοθεσίας αποτελεί βασική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και δικαστηρίων. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο σε περιπτώσεις μη ορθής μεταφοράς ή μη 
ορθής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο. 

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την 
αναφορά 1247/2012

Το θέμα της αναφοράς είναι παρόμοιο με αυτό της αναφοράς 0513/2012 και άλλων που 
ακολούθησαν, για τις οποίες διεβιβάσθη κοινή ανακοίνωση στις 18/12/2012:

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Αναφορές 513/2012, 548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 
1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012 και 1662/2012

Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή έχει καταθέσει προτάσεις για την ενίσχυση του νομικού 
πλαισίου και τη βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή σε σχέση με την πώληση 
επενδυτικών προϊόντων. Η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 2004/39/ΕΚ 
(MiFID)1 ρυθμίζει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όχι μόνο από επιχειρήσεις 
επενδύσεων αλλά και από πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των cédulas hipotecarias. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για 
την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 19 της οδηγίας MiFID περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις 
επαγγελματικής δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται κατά την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών σε πελάτες. 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 διαπιστώσει εάν ο πελάτης διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία 
και γνώση, ώστε να κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχει το προϊόν ή η παρεχόμενη 
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Οδηγία 2004/39/ΕΚ (ΕΕ L. 145, της 30.4.2004).
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επενδυτική υπηρεσία. Στην περίπτωση του ελέγχου καταλληλότητας, οι επενδυτικοί στόχοι 
και η χρηματοπιστωτική κατάσταση του πελάτη πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη πριν
από την παροχή επενδυτικών συμβουλών και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Το άρθρο 19, 
παράγραφος 2 της οδηγίας MiFID απαιτεί επιπλέον η οποιαδήποτε πληροφόρηση από τις 
εταιρείες επενδύσεων σε πελάτες να είναι ακριβής, σαφής και μη παραπλανητική.

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 της εν λόγω οδηγίας διαφοροποιούνται ανάλογα 
με τις κατηγορίες πελατών. Εφαρμόζονται πλήρως, όταν πρόκειται για ιδιώτες πελάτες και 
προσαρμόζονται στην περίπτωση επαγγελματιών πελατών (εν προκειμένω η γνώση και η 
εμπειρία θεωρούνται δεδομένες). 

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής μεταφοράς και εφαρμογής του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, ο ακριβής προσδιορισμός της 
επενδυτικής υπηρεσίας, που παρέχεται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, π.χ. οι επενδυτικές 
συμβουλές, η διαχείριση χαρτοφυλακίου ή η εκτέλεση εντολών, απαιτεί την εκτίμηση των 
κατά περίπτωση ειδικών συνθηκών και εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Αυτό 
ισχύει επίσης στην περίπτωση πιθανής παραπλανητικής φύσης των πληροφοριών που 
παρέχονται στους επενδυτές ή σε περίπτωση που η πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων από 
συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορεί να συμμορφωθεί με το ανωτέρω πλαίσιο. 
Επιπλέον εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας και στην αρμοδιότητα των 
εθνικών αρχών να αποφασίσουν για τις νομικές συνέπειες της απόκρυψης πληροφοριών ή της 
παραπλανητικής φύσης ορισμένων πληροφοριών.

Εκτός αυτού η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές1 (ΟΑΕΠ) αποτελεί 
οριζόντια οδηγία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών. Της οδηγίας αυτής υπερισχύουν οι διατάξεις της ΕΕ βάσει 
τομέων, οι οποίες ρυθμίζουν πτυχές αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως οι απαιτήσεις της 
οδηγίας MiFID που ορίζονται στο άρθρο 19 και θεσπίζουν τη γενική αρχή ότι οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων δρουν τίμια, δίκαια και επαγγελματικά σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του 
πελάτη. Η ΟΑΕΠ εφαρμόζεται μόνο ως συμπλήρωμα της MiFID.

Πέραν τούτου, το Μνημόνιο Συνεργασίας για τις Προϋποθέσεις Άσκησης Πολιτικής στον 
Χρηματοπιστωτικό Τομέα, το οποίο υπεγράφη από την Επιτροπή και το Βασίλειο της 
Ισπανίας περιλαμβάνει ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
προστασίας του καταναλωτή, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία πώλησης σε ιδιώτες πελάτες 
οποιωνδήποτε χρηματοπιστωτικών μέσων δεν καλύπτονται από το σύστημα εγγύησης 
καταθέσεων, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο ισχύον νομικό πλαίσιο από τις ισπανικές 
αρχές.

Η Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα σχολιασμού επί δεδομένου ισχυρισμού σε συγκεκριμένη 
υπόθεση, η οποία υπόκειται στις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων.

Συμπέρασμα
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 
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ΕΕ L 149, της 11.6.2005.
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ορθής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο.


