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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 2206/2013 της Montserrat Domeque Serrano, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πώληση προνομιούχων μετοχών

Αναφορά 2215/2013 του A.P.R., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με προσωπικό 
οικονομικό πρόβλημα

Αναφορά 2228/2013 του Santiago del Olmo del Olmo, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απώλεια των καταθέσεων που επενδύθηκαν σε μετοχές και 
την αποζημίωση για την απώλεια αυτή

1. Περίληψη της αναφοράς

Αναφορά 2206/2013 

Η αναφορά είναι μάλλον ασαφής και σύντομη. Σχετίζεται με συναλλαγές μετοχών που 
αφορούν την τράπεζα Caja Madrid. Έχουν υποβληθεί και άλλες αναφορές σχετικά με το ίδιο 
θέμα, για παράδειγμα, οι 2228/2013 και 2274/2013. 

Αναφορά 2215/2013 

Ο αναφέρων αισθάνεται ότι εξαπατήθηκε από την ισπανική κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί 
ότι του έκλεψε τις αποταμιεύσεις του μέσω του φιάσκου με τις προνομιούχες μετοχές, για το 
οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει λύση για ανθρώπους σαν εκείνον, δηλαδή ανθρώπους με πολύ 
μικρά εισοδήματα.

Αναφορά 2228/2013 

Η αναφορά αφορά τη μείωση της αξίας των καταθέσεων που επενδύθηκαν σε μετοχές στην 
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Ισπανία. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι ισπανικές τράπεζες εξαπάτησαν τους πελάτες τους 
υποσχόμενες υψηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις τους από ό,τι δίνουν στην πραγματικότητα 
τώρα. Αυτήν την ενέργεια υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, τα πολιτικά κόμματα, το 
συνδικαλιστικό κίνημα, οι επιχειρηματίες και η βασιλική οικογένεια. Ο αναφέρων ζητεί από 
την ισπανική κυβέρνηση να επιστρέψει τα χρήματα στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

2. Παραδεκτό

Οι αναφορές 2206/2013 και 2215/2013 χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές στις 17 Σεπτεμβρίου 
2014. 
Η αναφορά 2228/2013 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2014

Αναφορές 2206/2013, 2215/2013 και 2228/2013

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 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 2004/39/ΕΚ 
(MiFID) 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 MiFID περιλαμβάνει υποχρεώσεις επαγγελματικής 
δεοντολογίας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες. Θεσπίζει γενική 
υποχρέωση των παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να διεξαγάγουν κατά την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών έλεγχο καταλληλότητας ή σκοπιμότητας για τους επενδυτές. 
Ειδικότερα, η εταιρεία επενδύσεων υποχρεούται να ζητεί 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. 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 
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αρχών. Αυτό ισχύει επίσης στην περίπτωση ενδεχόμενου 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 πρακτικές (ΟΑΕΠ)1 αποτελεί 
οριζόντια οδηγία, η οποία εφαρμόζεται σε οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 
και καταναλωτών. 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, 
υπερισχύουν της οδηγίας αυτής. 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 
τον Ιούλιο του 2012, περιλαμβάνει ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία πώλησης 
χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν καλύπτονται από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων σε 
ιδιώτες πελάτες, και οι οποίες έχουν ενσωματωθεί τα τελευταία έτη στο ισχύον νομικό 
πλαίσιο από τις ισπανικές αρχές, συγκεκριμένα στον 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 
επίπεδο. 

                                               
1  Οδηγία 2004/39/ΕΚ (ΕΕ L 145 της 30.4.2004).


