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Suġġett: Petizzjoni Nru 2206/2013, imressqa minn Montserrat Domeque Serrano, ta' 
ċittadinanza Spanjola, dwar il-bejgħ ta' ishma preferenzjali

Petizzjoni Nru 2215/2013, imressqa minn A.P.R., ta' ċittadinanza Spanjola, 
dwar problema finanzjarja personali

Petizzjoni Nru 2228/2013, imressqa minn Santiago del Olmo del Olmo, ta' 
ċittadinanza Spanjola, dwar it-telf ta' tfaddil investit f'ishma, u l-kumpens 
għalih

1. Sommarju tal-petizzjoni

Petizzjoni Nru 2206/2013 

Il-petizzjoni hija miktuba bi kliem pjuttost vag u fil-qosor. Hija tikkonċerna t-tranżazzjonijiet 
tal-ishma li jinvolvu l-bank Caja Madrid. Ġew imressqa petizzjonijiet oħrajn dwar l-istess 
kwistjoni, pereżempju l-petizzjonijiet 2228/2013 u 2274/2013. 

Petizzjoni Nru 2215/2013 

Il-petizzjonant iħossu mqarraq mill-Gvern ta' Spanja fejn qed jakkużah li seraqlu l-flus li 
ġemma' permezz tal-fjask tal-ishma preferenzjali, li dwaru ma jidhirx li hemm soluzzjoni għal 
persuni bħalu, b'mezzi modesti ħafna.

Petizzjoni Nru 2228/2013 

Il-petizzjoni tikkonċerna t-telf tal-valur ta' tfaddil investit f'ishma fi Spanja. Il-petizzjonant 
iqis li l-banek Spanjoli qarrqu bil-klijenti tagħhom billi wegħduhom interess ogħla fuq it-
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tfaddil tagħhom minn dak li fil-verità qed iħallsu bħalissa. Fost dawk li qed jikkontribwixxu 
għas-sostenn ta' din l-operazzjoni hemm il-partiti, il-moviment tat-trade unions, il-mexxejja 
tan-negozju u l-familja rjali. Il-petizzjonant jitlob lill-Gvern Spanjol biex irodd il-flus lura lis-
sidien leġittimi tagħhom.

2. Ammissibilità

Petizzjonijiet 2206/2013 u 2215/2013 iddikjarati ammissibbli fis-17 ta' Settembru 2014. 
Petizzjoni 2228/2013 iddikjarata ammissibbli fit-18 ta' Settembru 2014 
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni skont l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' 
Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2014

Il-Petizzjonijiet 2206/2013, 2215/2013 u 2228/2013

F'dawn l-aħħar snin il-Kummissjoni għamlet proposti biex issaħħaħ il-qafas legali u ttejjeb il-
protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward tal-bejgħ ta' prodotti ta' investiment. Id-Direttiva dwar 
is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji 2004/39/KE (MiFID)1 tirregola l-forniment ta' servizzi ta' 
investiment mhux biss minn ditti ta' investiment iżda wkoll istituzzjonijiet ta' kreditu fir-
rigward ta' strumenti finanzjarji, inklużi ishma preferenzjali (participaciones preferentes), u 
dejn subordinat. 

B'mod partikolari, l-Artikolu 19 tal-MiFID fih obbligi dwar il-kondotta tan-negozju meta jiġu 
pprovduti servizzi ta' investiment lill-klijenti. Dan jistabbilixxi obbligu ġenerali għall-fornituri 
tas-servizzi finanzjarji biex iwettqu test tal-adegwatezza għall-investituri meta jipprovdu 
servizzi ta' investiment. B'mod aktar speċifiku, id-ditta tal-investiment hija obbligata titlob 
informazzjoni sabiex tiddetermina jekk il-klijent għandux l-esperjenza u l-għarfien neċessarji 
biex jifhem ir-riskji involuti fir-rigward tal-prodott jew is-servizz ta' investiment ipprovdut. 
Fil-każ ta' test tal-adegwatezza, l-objettivi tal-investiment u s-sitwazzjoni finanzjarja tal-
klijent għandhom ukoll jiġu kkunsidrati qabel ma jingħata parir dwar l-investiment jew 
ġestjoni ta' portafoll. L-Artikolu 19(2) tal-MiFID jirrikjedi wkoll li l-komunikazzjoni kollha 
minn impriżi ta' investiment għall-klijenti tkun ġusta, ċara u mhux qarrieqa. 

L-obbligi skont l-Artikolu 19 tal-MiFID huma kalibrati għal kategoriji differenti ta' klijenti. 
Huma jiġu applikati b'mod sħiħ meta jkunu involuti klijenti tal-imnut u jiġu adattati f'każ ta' 
klijenti professjonali (f'dan il-każ, l-għarfien u l-esperjenza huma preżunti).

Il-Kummissjoni hija responsabbli għall-monitoraġġ tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni 
korretti tal-liġi tal-UE mill-Istati Membri. Madankollu, il-kwalifika eżatta tas-servizz ta' 
investiment ipprovdut f'każ individwali, eż. jekk parir dwar investiment, ġestjoni ta' portafoll 
jew eżekuzzjoni ta' ordnijiet jeħtiġux il-valutazzjoni taċ-ċirkustanzi speċifiċi ta' kull każ, taqa' 
taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali. Dan huwa l-każ ukoll fir-rigward tan-natura 
possibilment qarrieqa tal-informazzjoni pprovduta lill-investituri jew tal-kwistjoni dwar jekk 
il-bejgħ minn istituzzjonijiet tal-kreditu speċifiċi ta' strumenti finanzjarji jistax ma jkunx 
konformi mal-qafas imsemmi hawn fuq. Barra minn hekk, huwa kompitu tal-leġiżlazzjoni u l-
awtoritajiet nazzjonali li jiddeċiedu dwar il-konsegwenzi legali tal-ħabi jew tan-natura 

                                               
1 Id-Direttiva 2004/39/KE (ĠU L 145, 30.4.2004).
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qarrieqa ta' ċerta informazzjoni.

Barra minn hekk, id-Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiki Kummerċjali Żleali1 (UCPD) hija 
Direttiva orizzontali li tapplika għat-tranżazzjonijiet kollha bejn in-negozji u l-konsumaturi. 
Id-dispożizzjonijiet tal-UE bbażati fuq is-settur li jirregolaw aspetti ta' prattiki kummerċjali 
inġusti, bħalma huma r-rekwiżiti tal-MiFID stabbiliti fl-Artikolu 19, li jistabbilixxu l-
prinċipju ġenerali li ditti tal-investiment jaġixxu b'mod onest, ġust u professjonali skont l-
aħjar interessi tal-klijent, għandhom prevalenza fuqha. Il-UCPD tista' tiġi kkunsidrata biss 
biex tikkumplimenta l-MiFID. 

Barra minn hekk, il-Memorandum ta' Qbil dwar il-kundizzjonijiet tal-Politika tas-Settur
Finanzjarju ffirmat f'Lulju 2012 (MtQ) bejn il-Kummissjoni u r-Renju ta' Spanja, jinkludi xi 
kundizzjonijiet bil-għan li jsaħħu l-protezzjoni tal-konsumatur sabiex jitjieb il-proċess għall-
bejgħ ta' kwalunkwe strument mhux kopert mill-iskema ta' garanzija tad-depożiti lill-klijenti 
tal-imnut, li f'dawn l-aħħar snin ġew inkorporati mill-awtoritajiet Spanjoli fil-qafas legali fis-
seħħ, partikolarment il-Liġi 9/2012.

Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tikkummenta dwar allegazzjoni partikolari dwar każ 
speċifiku li huwa soġġett għad-deċiżjonijiet tal-qrati nazzjonali.

Konklużjoni

Hija l-kompetenza primarja tal-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali li jinvestigaw il-prattiki tal-
bejgħ ta' istituzzjonijiet tal-kreditu jew ditti tal-investiment individwali fid-dawl tal-
leġiżlazzjoni tal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea tista' tintervjeni biss f'każijiet ta' traspożizzjoni 
inkorretta jew applikazzjoni inkorretta tad-dritt tal-Unjoni. 

                                               
1  ĠU L 149, 11.6.2005


