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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0513/2012, apresentada por Nayden Boyadzhiev, de nacionalidade 
búlgara, sobre as práticas fraudulentas do banco espanhol La Caixa

Petição 0548/2012, apresentada por F.L.E, de nacionalidade espanhola, em 
nome da Plataforma de Afectados Caixanova (plataforma a favor dos clientes 
afetados pela Caixa Nova), subscrita por 1579 signatários, sobre uma alegada 
fraude na venda de produtos financeiros a clientes de uma caixa de depósitos

Petição 0676/2012, apresentada por Francisco Ramón Valiente Martínez, de 
nacionalidade espanhola, sobre alegados abusos na venda de produtos 
financeiros a clientes de bancos e caixas de depósitos em Espanha

Petição 0677/2012, apresentada por María Alejandra Pizzorno García, de 
nacionalidade italiana, sobre alegados abusos na venda de produtos 
financeiros a clientes de bancos e caixas de depósitos em Espanha

Petição 0785/2012, apresentada por Eva Urbano Romero, de nacionalidade 
espanhola, sobre alegados abusos na venda de produtos financeiros a clientes 
de um bano em Espanha

Petição 0788/2012, apresentada por Y.A.S.S., de nacionalidade espanhola, 
sobre uma alegada fraude na venda de produtos financeiros a um cliente de 
uma caixa de depósitos

Petição 0949/2012, apresentada por Juan Campuzano Casas, de 
nacionalidade espanhola, subscrita por 6 signatários, sobre abusos na venda 
de produtos financeiros a clientes de uma caixa de depósitos

Petição 1044/2012, apresentada por Mercedes Roman Rodriguez, de 
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nacionalidade espanhola, subscrita por 5 signatários, sobre alegados abusos 
na venda de produtos financeiros a clientes de bancos em Espanha 

Petição 1247/2012, apresentada por Epifanio Vázquez Buendia, de 
nacionalidade espanhola, subscrita por 4 signatários, sobre alegados abusos 
na venda de produtos financeiros a clientes de caixas de depósitos em 
Espanha

Petição 1343/2012, apresentada por José Manuel Estévez Rodríguez, de 
nacionalidade espanhola, em nome da Plataforma de afectados Vigo 
Val-Miñor, sobre alegados abusos na venda de produtos financeiros a clientes 
de caixas de depósitos em Espanha

Petição 1498/2012, apresentada por Xesus Dominguez Dominguez, de 
nacionalidade espanhola, em nome da Coordenadora de Plataformas de 
Afectados pelas Participaçoes Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas, 
subscrita por 43 000 signatários, sobre a venda fraudulenta de produtos 
financeiros de risco por parte de bancos em Espanha

Petição 1662/2012, apresentada por Amparo García Ovejero, de 
nacionalidade espanhola, sobre alegados abusos e fraude na venda de 
produtos financeiros a um cliente de uma caixa de depósitos

1. Síntese da petição 0513/2012

O peticionário abriu, em 2008, um depósito na sucursal de Estepona do banco La Caixa. O 
funcionário do banco aconselhou-o a depositar as suas poupanças num produto designado 
Cédulas Hipotecarias, garantindo que poderia levantar as suas poupanças caso assim o 
solicitasse com 15 dias de antecedência. Ao querer levantar uma quantia em dinheiro em 
dezembro 2010, o peticionário constatou, com surpresa, que, em vez de ser titular de um 
depósito, detinha um produto do mercado secundário. Como tal, a sua conta está bloqueada 
até 2017. O peticionário entende que os seus direitos de consumidor foram lesados e afirma 
que muitas pessoas se encontram na mesma situação. Na sua opinião, os funcionários 
bancários devem prestar aos seus clientes informações exatas e dar-lhes o tempo necessário 
para analisarem os contratos em pormenor, por forma a poderem tomar decisões 
independentes.

Síntese da petição 0548/2012

Os peticionários são cidadãos espanhóis clientes do banco Nova Caixa Galicia. Os 
peticionários explicam que foram aconselhados a investir em depósitos a prazo com grande 
rentabilidade e riscos diminutos. Aparentemente, foi-lhes igualmente dito que poderiam 
levantar os seus fundos a qualquer momento. No entanto, depois de terem subscrito os 
depósitos, os peticionários terão descoberto que, na verdade, lhes tinham sido vendidas «ações 
preferenciais» ou «dívida subordinada», produtos que acarretam maiores riscos e aos quais 
não é possível aceder, a menos que sejam vendidos.
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Síntese da petição 0676/2012

O peticionário denuncia que os bancos e caixas de depósitos em Espanha têm vendido, de 
forma fraudulenta, «ações preferenciais» aos clientes. O peticionário solicita ao Parlamento 
Europeu que exorte determinadas autoridades espanholas a investigarem o assunto e a 
indemnizarem os clientes afetados.

Síntese da petição 0677/2012

A peticionária denuncia que os bancos e caixas de depósitos em Espanha têm vendido, de 
forma fraudulenta, «ações preferenciais» aos clientes. A peticionária acrescenta que é uma das 
pessoas afetadas, explicando que lhes foram vendidas ações preferenciais pela Caja Madrid 
em 2009, num processo repleto de irregularidades.

Síntese da petição 0785/2012

A peticionária explica que o diretor da sua caixa de depósitos a aconselhou a investir em 
Valores Santander, um produto financeiro que, segundo lhe tinham dito, não acarretava 
quaisquer riscos. Foi igualmente dito à peticionária que poderia levantar os ativos a qualquer 
momento. Posteriormente, quando a sua família começou a passar por dificuldades 
económicas, o novo diretor disse-lhe que não poderia recuperar o montante total. Ficou então 
a saber que o anterior diretor tinha sido demitido do seu posto. 

Síntese da petição 0788/2012

A peticionária é cliente do banco Nova Galicia (NCG Banco) em Espanha. Explica que, no 
seguimento de um conselho do banco, investiu em produtos financeiros que, segundo lhe 
tinham dito, não acarretavam quaisquer riscos. Posteriormente, tornou-se evidente que lhe 
estavam a vender, sem o seu conhecimento, «ações preferenciais» ou «dívida subordinada», 
que acarretam riscos mais elevados e perderam grande parte do seu valor. 

Síntese da petição 0949/2012

Os peticionários são clientes da caixa de depósitos Caixa Laietana, uma das instituições 
fundidas para formar o Bankia, em 2010. Denunciam o facto de terem sido vendidas «ações 
preferenciais» de forma enganosa, num valor acumulado de perto de 150 000 euros. Em 
março de 2012, o banco terá alegadamente comunicado aos peticionários que perderiam a 
totalidade dos fundos caso não aceitassem ações do Bankia.

Síntese da petição 1044/2012

Os peticionários denunciam a venda fraudulenta de ações preferenciais e dívida subordinada a 
clientes de diversos bancos em Espanha.
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Síntese da petição 1247/2012

Os peticionários denunciam a venda enganosa de «ações preferenciais» a clientes de caixas de 
depósitos em toda a Espanha.

Síntese da petição 1343/2012

Os peticionários denunciam a venda fraudulenta de ações preferenciais e dívida subordinada a 
clientes de diversos bancos em Espanha. Fazem referência à legislação da UE sobre a 
proteção dos consumidores e investidores (a Diretiva 2004/39/CE, a Diretiva relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, bem como a Diretiva 2006/73/CE, que aplica a diretiva 
relativa aos mercados de instrumentos financeiros).

Síntese da petição 1498/2012

Os peticionários denunciam a venda fraudulenta de ações preferenciais e dívida subordinada a 
clientes de diversos bancos em Espanha, em especial, do banco Nova Galicia (NCG Banco). 
Os peticionários denunciam uma violação dos direitos dos consumidores, reportando-se à 
Diretiva 2004/39/CE, a diretiva de aplicação da diretiva relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, aplicada e com a última redação que lhe foi dada pela Diretiva 
2006/73/CE. Os peticionários realçam que as ações preferenciais e a dívida subordinada 
constituem produtos financeiros complexos e de alto risco, que nunca deviam ter sido 
vendidos à maioria daqueles clientes, que, por norma, não têm conhecimentos financeiros e 
não estão dispostos a correr riscos. Os peticionários denunciam não só que os bancos não 
informaram corretamente os seus clientes, como sugerem, aparentemente, que foram 
induzidos em erro: foi-lhes dado a entender que os produtos eram, na sua essência, depósitos a 
prazo totalmente líquidos. Os peticionários denunciam, ainda, o Memorando de Entendimento 
sobre as Condicionalidades do Setor Financeiro, acordado com o governo espanhol no 
contexto do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF), pelo facto de não garantir a 
restituição da totalidade dos depósitos às vítimas destas atividades bancárias fraudulentas.

Síntese da petição 1662/2012

A peticionária é uma senhora de 84 anos de idade que denuncia o facto de a sua caixa de 
depósitos lhe ter vendido «ações preferenciais» sem o seu conhecimento. No momento da 
operação, ficou com a ideia de que não corria qualquer risco e que os fundos estariam 
disponíveis a qualquer momento.

2. Admissibilidade

0513/2012: Declarada admissível em de 12 setembro de 2012. 
0548/2012: Declarada admissível em 13 de setembro de 2012. 
0676/2012 & 0677/2012: Declarada admissível em 28 de setembro de 2012. 
0785/2012 & 0788/2012: Declaradas admissíveis em 15 de outubro de 2012.
0949/2012: Declarada admissível em 14 de novembro de 2012.
1044/2012: Declarada admissível em 5 de dezembro de 2012.
1247/2012: Declarada admissível em 18 de janeiro de 2013.
1343/2012: Declarada admissível em 26 de fevereiro de 2013.
1498/2012: Declarada admissível em 30 de abril de 2013.
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1662/2012: Declarada admissível em 1 de julho de 2013.

A Comissão foi instada a prestar informações (artigo 202.º, n.º 6, do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 18 de dezembro de 2012

Petições 0513/2012, 0548/2012, 0676/2012, 0677/2012, 0785/2012, 0788/2012, 0949/2012, 
1044/2012
A Diretiva 2004/39/CE1, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, regula a 
prestação de serviços de investimento por empresas de investimento e instituições de crédito 
em relação a instrumentos financeiros, incluindo ações preferenciais, dívida subordinada ou 
obrigações cobertas. O artigo 19.º da referida diretiva contém normas de conduta a seguir na 
prestação de serviços de investimento aos clientes. O artigo 19.º, n.º 2, estipula que as 
comunicações enviadas pelas empresas de investimento aos clientes devem ser corretas e 
claras e não induzir em erro. O artigo 19.º prevê ainda uma obrigação genérica aplicável ao 
prestador de serviços financeiros relativamente à realização de um teste à idoneidade ou 
adequação dos investidores na prestação de serviços de investimento. Mais concretamente, a 
empresa de investimento é obrigada a solicitar informações com o intuito de determinar se o 
cliente tem a experiência e o conhecimento necessários para compreender os riscos inerentes 
ao produto ou serviço de investimento prestado. No caso de um teste à idoneidade, os 
objetivos de investimento e a situação financeira do cliente devem igualmente ser tidos em 
conta antes de serem prestados serviços de consultoria para investimento ou de gestão de uma 
carteira. As obrigações ao abrigo do artigo 19.º da Diretiva são ajustadas a diversas categorias 
de clientes. Aplicam-se plenamente quando estão envolvidos clientes não profissionais e são 
adaptadas no caso dos clientes profissionais (neste caso, presume-se que o cliente dispõe de 
conhecimentos e experiência). 
A Comissão é responsável por controlar a correta transposição e aplicação pelos 
Estados-Membros da legislação da UE. No entanto, a qualificação exata do serviço de 
investimento prestado num dado caso, por exemplo, consultoria para investimento ou 
execução de ordens, requer a avaliação das circunstâncias específicas de cada caso e é uma 
competência das autoridades competentes e tribunais nacionais. O mesmo sucede em relação 
à possível natureza enganosa das informações prestadas aos investidores e à possibilidade de a 
venda de ações preferenciais ou obrigações cobertas pelas instituições de crédito específicas 
não respeitarem o quadro supramencionado. Além disso, compete à legislação e às 
autoridades nacionais determinar as consequências legais resultantes da prestação de 
informações falsas ou da omissão de informações. 
Na sequência dos contactos estabelecidos com as autoridades espanholas, constata-se que a 
autoridade competente espanhola, CNVM (Comisión Nacional del Mercado de Valores), 
realizou várias iniciativas para regular e fiscalizar a comercialização, em especial, de ações 
preferenciais. As iniciativas de regulação incidiram sobre as informações que devem ser 
elaboradas e transmitidas aos clientes sobre as características e riscos das ações preferenciais, 
a fixação dos preços das ações e a disponibilidade de uma plataforma de negociação de ações 
preferenciais. As iniciativas de execução/fiscalização pela CNMV contemplaram inspeções 
em determinados bancos, bem como uma análise específica da emissão de ações 
preferenciais. 
Conclusão

                                               
1

JO L 145 de 30.4.2004, p. 1-44.
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A investigação da conduta das empresas à luz do Direito da União constitui uma competência 
primordial das autoridades e tribunais nacionais. A Comissão Europeia apenas pode intervir 
em situações de transposição nacional incorreta ou aplicação incorreta do Direito da União. 

4. Resposta da Comissão, recebida em 27 de fevereiro de 2013, em relação à Petição 
1247/2012

O objeto da petição é semelhante ao da petição 0513/2012 e seguintes, às quais foi enviada 
uma resposta conjunta em 18 de dezembro de 2012:

5. Resposta da Comissão (REV.), recebida em 28 de agosto de 2013

Petições 513/2012, 548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 
1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012 e 1662/2012

Nos últimos anos, a Comissão apresentou propostas com vista a reforçar o quadro jurídico e 
aumentar a proteção dos consumidores relativamente à venda de produtos de investimento. A 
Diretiva 2004/39/CE1, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, regula a prestação 
de serviços de investimento não só por empresas de investimento mas também por instituições 
de crédito em relação a instrumentos financeiros, incluindo as cédulas hipotecarias. A 
Comissão Europeia é responsável por controlar a correta aplicação pelos Estados-Membros da 
legislação da UE.

Em particular, o artigo 19.º da referida diretiva contém normas de conduta a seguir na 
prestação de serviços de investimento aos clientes. Prevê uma obrigação genérica aplicável ao 
prestador de serviços financeiros relativamente à realização de um teste à idoneidade ou 
adequação dos investidores na prestação de serviços de investimento. Mais concretamente, a 
empresa de investimento é obrigada a solicitar informações com o intuito de determinar se o 
cliente tem a experiência e o conhecimento necessários para compreender os riscos inerentes 
ao produto ou serviço de investimento prestado. No caso de um teste à idoneidade, os 
objetivos de investimento e a situação financeira do cliente devem igualmente ser tidos em 
conta antes de serem prestados serviços de consultoria para investimento ou de gestão de uma 
carteira. O artigo 19.º, n.º 2, da referida diretiva estipula ainda que todas as comunicações 
enviadas pelas empresas de investimento aos clientes devem ser corretas e claras e não induzir 
em erro.

As obrigações ao abrigo do artigo 19.º da Diretiva são ajustadas a diversas categorias de 
clientes. Aplicam-se plenamente quando estão envolvidos clientes não profissionais e são 
adaptadas no caso dos clientes profissionais (neste caso, presume-se que o cliente dispõe de 
conhecimentos e experiência).

A Comissão é responsável por controlar a correta transposição e aplicação pelos 
Estados-Membros da legislação da UE. No entanto, a qualificação exata do serviço de 
investimento prestado num dado caso, por exemplo, consultoria para investimento, gestão de 
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Diretiva 2004/39/CE (JO L 145 de 30.4.2004).
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carteiras ou execução de ordens, requer a avaliação das circunstâncias específicas de cada
caso e é uma competência das autoridades nacionais. O mesmo sucede em relação à possível 
natureza enganosa das informações prestadas aos investidores e à possibilidade de a venda de 
produtos financeiros pelas instituições de crédito específicas não respeitarem o quadro 
supramencionado. Além disso, compete à legislação e às autoridades nacionais determinar as 
consequências legais resultantes da omissão ou da natureza enganosa de certas de 
informações.

Por outro lado, a Diretiva 2005/29/CE, relativa às práticas comerciais desleais1 (DPCD), é 
uma diretiva horizontal aplicável a todas transações entre empresas e consumidores. 
Prevalecem sobre esta diretiva as disposições setoriais da UE que regulam os aspetos das 
práticas comerciais desleais, tais como os requisitos do artigo 19.º da Diretiva relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, que estabelecem o princípio geral de que as empresas 
de investimento devem atuar de forma honesta, leal e profissional, em função do interesse do 
cliente. A DPCD é válida apenas para complementar a diretiva relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros.

Além do mais, o Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades do Setor 
Financeiro, assinado em julho de 2012 pela Comissão e pelo Reino de Espanha, inclui 
algumas condições destinadas a aumentar a proteção dos consumidores, a fim de melhorar o 
processo de venda de qualquer instrumento não abrangido pelo sistema de garantia de 
depósitos a clientes não profissionais, que foram incorporadas pelas autoridades espanholas 
no quadro jurídico existente.

A Comissão não se pode pronunciar sobre uma alegação particular de um caso específico 
sujeito a decisões dos tribunais nacionais.

Conclusão
A investigação das práticas de comercialização das instituições de crédito ou empresas de 
investimento à luz do Direito da União constitui uma competência primordial das autoridades 
e tribunais nacionais. A Comissão Europeia apenas pode intervir em situações de transposição 
nacional incorreta ou aplicação incorreta do Direito da União.
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JO L 149 de 11.6.2005.


