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Θέμα: Αναφορά 1761/2012 του N.G.C., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αθέμιτη πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων υψηλού κινδύνου, 
«participaciones preferentes», σε πελάτες ταμιευτηρίων στην Ισπανία

Αναφορά 1851/2012 του Rufino Manzaneque Ramos, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αθέμιτη πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων υψηλού 
κινδύνου, «participaciones preferentes», σε πελάτες ταμιευτηρίων στην 
Ισπανία

Αναφορά 1864/2012 του R.Τ.M., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αθέμιτη πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων υψηλού κινδύνου, 
«participaciones preferentes», σε πελάτες ταμιευτηρίων στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1761/2012

Ο αναφέρων ανήκει στους πληγέντες από την εκτεταμένη πώληση χρηματοοικονομικών 
επενδύσεων υψηλού κινδύνου σε πολίτες, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν καμία 
γνώση όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις και αναζητούσαν ασφαλείς 
επενδύσεις για τις αποταμιεύσεις τους. Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι προέβη εν αγνοία του 
στην αγορά «προνομιούχων μετοχών» από το ταμιευτήριό του. Κατά τη διενέργεια της 
συναλλαγής τού δόθηκε η εντύπωση ότι η επένδυση δεν ενείχε κανέναν κίνδυνο και ότι 
οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα χρήματά του.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1851/2012 

Ο αναφέρων ανήκει στους πληγέντες από την εκτεταμένη πώληση χρηματοοικονομικών 
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επενδύσεων υψηλού κινδύνου σε πολίτες, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν καμία 
γνώση όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις και αναζητούσαν ασφαλείς 
επενδύσεις για τις αποταμιεύσεις τους. Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι προέβη στην εν αγνοία 
του αγορά «προνομιούχων μετοχών» από το ταμιευτήριό του.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1864/2012

Ο αναφέρων ανήκει στους πληγέντες από την εκτεταμένη πώληση χρηματοοικονομικών 
επενδύσεων υψηλού κινδύνου σε πολίτες, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν καμία 
γνώση όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις και αναζητούσαν ασφαλείς 
επενδύσεις για τις αποταμιεύσεις τους. Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι προέβη εν αγνοία του 
στην αγορά «προνομιούχων μετοχών» από το ταμιευτήριό του, και καταγγέλλει επίσης ότι τα 
μέτρα αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος που προτείνονται από την ισπανική 
κυβέρνηση είναι αναποτελεσματικά και απαράδεκτα.

2. Παραδεκτό

1761/2012: χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 12 Ιουλίου 2013.
1851/2012: χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2013.
1864/2012: χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2013. 

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η Επιτροπή παραπέμπει την Eπιτροπή Aναφορών στην απάντηση της Επιτροπής που δόθηκε 
στις 28 Αυγούστου 2013 στις αιτήσεις 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.

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση του 
νομικού πλαισίου και τη βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή όσον αφορά την πώληση 
επενδυτικών προϊόντων. Η οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MiFID)1 ρυθμίζει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όχι μόνο από εταιρείες επενδύσεων 
αλλά και από πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με 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 χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για διεξαγωγή 
ελέγχου καταλληλότητας ή ελέγχου σκοπιμότητας σε επενδυτές κατά την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η εταιρεία επενδύσεων υποχρεούται να ζητήσει 

                                               
1

Οδηγία 2004/39/ΕΚ (ΕΕ L. 145, της 30.4.2004).
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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 
επενδυτική υπηρεσία. Στην περίπτωση του ελέγχου καταλληλότητας, οι επενδυτικοί στόχοι 
και η χρηματοοικονομική κατάσταση του πελάτη πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη πριν 
από την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή 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 προβλέπονται 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 ΕΕ 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 πιθανού παραπλανητικού χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχονται 
στους επενδυτές ή σε περίπτωση που η πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων από 
συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα δεν συμμορφώνεται 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 του 
παραπλανητικού χαρακτήρα ορισμένων πληροφοριών.

Εκτός αυτού η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές1 (ΟΑΕΠ) αποτελεί 
οριζόντια οδηγία, η οποία εφαρμόζεται σε οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 
και καταναλωτών. Της οδηγίας αυτής υπερισχύουν οι διατάξεις της ΕΕ που αφορούν 
συγκεκριμένους τομείς, οι οποίες ρυθμίζουν πτυχές αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως οι 
απαιτήσεις της οδηγίας MiFID που προβλέπονται στο άρθρο 19 και θεσπίζουν τη γενική αρχή 
ότι οι εταιρείες επενδύσεων δρουν τίμια, δίκαια και επαγγελματικά σύμφωνα με το βέλτιστο 
συμφέρον του πελάτη. Η ΟΑΕΠ μπορεί να εφαρμόζεται μόνο συμπληρωματικά στην 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 
χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν καλύπτονται από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων, και 
οι οποίες 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 των πρακτικών πώλησης που ακολουθούν μεμονωμένα πιστωτικά ιδρύματα ή 
επενδυτικές εταιρείες 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. 
                                               
1 ΕΕ L 149, της 11.6.2005


