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Επιτροπή Αναφορών

31.3.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0169/2013, του Agustín Valero Gómez, ισπανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 43 υπογραφές, σχετικά με την παράνομη πώληση 
προνομιούχων μετοχών (participaciones preferentes), ενός επισφαλούς 
χρηματοπιστωτικού μέσου, σε πελάτες τραπεζών στην Ισπανία

Αναφορά 0171/2013, της Ana María Cedeira Zas, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Plataforma de Afectados por Participaciones Preferetes y 
Subordinadas de A Coruña, σχετικά με την παράνομη πώληση επισφαλών 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες τραπεζών στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς 0169/2013 

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν την παράνομη πώληση προνομιούχων μετοχών 
(participaciones preferentes), σε πελάτες της Bankia. Οι αναφέροντες τονίζουν το γεγονός ότι 
οι προνομιούχες μετοχές 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. Οι αναφέροντες 
καταγγέλλουν, ως εκ τούτου, την παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, 
παραπέμποντας στην εκτελεστική οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, και δηλώνουν ότι δεν θα αποδεχθούν οποιαδήποτε προτεινόμενη λύση συνεπάγεται 
μόνο μερική επιστροφή των αποταμιεύσεών τους.

Περίληψη της αναφοράς 0171/2013 
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Η αναφέρουσα καταγγέλλει την παράνομη πώληση προνομιούχων μετοχών και χρεωστικών 
τίτλων μειωμένης εξασφάλισης σε πελάτες διαφόρων τραπεζών στην Ισπανία, κυρίως των 
τραπεζών CaixaGalicia και CaixaNova. Η αναφέρουσα καταγγέλλει παραβίαση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών, παραπέμποντας στην εκτελεστική οδηγία 2004/39/ΕΚ για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια και όπως 
εφαρμόστηκε από την οδηγία 2006/73/ΕΚ. Η αναφέρουσα τονίζει επίσης το γεγονός 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. 
Επιπλέον, η αναφέρουσα καταγγέλλει 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. Τέλος, η αναφέρουσα καταγγέλλει 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.

2. Παραδεκτό

Οι αναφορές 169/2013 και 171/2013 χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές στις 5 Νοεμβρίου 2013. 
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Μαρτίου 2014

Αναφορές 169/2013 και 171/2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

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, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των 
προνομιούχων μετοχών (participaciones preferentes) και των χρεωστικών τίτλων μειωμένης 
εξασφάλισης. 

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 
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 

                                               
1

Οδηγία 2004/39/ΕΚ (EE L145, της 30.4.2004)
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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. Εντούτοις, η ακριβής αναγνώριση των επενδυτικών 
υπηρεσιών που παρέχονται σε ατομικές περιπτώσεις, π.χ. εάν πρόκειται για επενδυτικές 
συμβουλές, για διαχείριση χαρτοφυλακίου ή για εκτέλεση εντολών, απαιτεί την αξιολόγηση 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων σε κάθε υπόθεση και υπάγεται 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.

Επιπλέον, 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 τον Ιούλιο του 2012 από την Επιτροπή, εξ 
ονόματος των κρατών μελών της ευρωζώνης, και την Ισπανία,  περιλάμβανε ορισμένες 
δεσμεύσεις 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 κατά 
τα τελευταία έτη στο εθνικό νομικό πλαίσιο από τις ισπανικές αρχές, κυρίως με τον νόμο 
9/2012.

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 πρωταρχική 
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και δικαστηρίων. Η Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο σε 
υποθέσεις μη ορθής μεταφοράς ή μη ορθής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης σε εθνικό 

                                               
1 ΕΕ L 149, της 11.6.2005.
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επίπεδο. 


