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Subiect: Petiția nr. 2206/2013, adresată de Montserrat Domeque Serrano, de cetățenie 
spaniolă, privind vânzarea de acțiuni preferențiale

Petiția nr. 2215/2013, adresată de A.P.R., de cetățenie spaniolă, privind 
probleme financiare personale

Petiția nr. 2228/2013, adresată de Santiago del Olmo del Olmo, de cetățenie 
spaniolă, privind pierderea economiilor investite în acțiuni și despăgubirea 
pentru această pierdere

1. Rezumatul petiției

Petiția nr. 2206/2013 

Formularea petiției este destul de vagă și scurtă. Aceasta face referire la tranzacțiile cu acțiuni 
în care este implicată banca Caja Madrid. Au fost adresate și alte petiții pe aceeași temă, de 
exemplu petițiile nr. 2228/2013 și 2274/2013. 

Petiția nr. 2215/2013 

Petiționarul se simte înșelat de guvernul Spaniei, pe care îl acuză că i-a furat economiile odată 
cu eșecul acțiunilor preferențiale, în legătură cu care se pare că nu există nicio soluție pentru 
persoanele care, asemenea lui, dispun de venituri foarte modeste.

Petiția nr. 2228/2013 

Petiția se referă la pierdere a valorii investițiilor în acțiuni din Spania. Petiționarul consideră 
că băncile spaniole și-au înșelat clienții promițându-le dobânzi mai mari pentru economiile 
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acestora decât cele pe care le plătesc efectiv în prezent. Printre cei care s-au înțeles să sprijine 
această operație se numără partidele politice, mișcarea sindicală, liderii în afaceri și familia 
regală. Petiționarul solicită ca guvernul spaniol să returneze banii proprietarilor lor de drept.

2. Admisibilitate

Petițiile nr. 2206/2013 și nr. 2215/2013 au fost declarate admisibile la 17 septembrie 2014. 
Petiția nr. 2228/2013 a fost declarată admisibilă la 18 septembrie 2014. 
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2014

Petițiile nr. 2206/2013, 2215/2013 și 2228/2013

În decursul ultimilor ani Comisia a propus consolidarea cadrului juridic și îmbunătățirea 
protecției consumatorilor în vânzarea produselor de investiții. Directiva 2004/39/CE privind 
piețele instrumentelor financiare (MiFID)1 reglementează furnizarea de servicii de investiții 
nu numai de către societățile de investiții, ci și de către instituțiile de credit, în ceea ce privește 
instrumentele financiare, printre care se numără acțiunile preferențiale (participaciones 
preferentes) și obligațiunile subordonate. 

În special, articolul 19 din MiFID conține norme de conduită pentru furnizarea serviciilor de 
investiții clienților. Acesta stabilește obligația generală ca furnizorii de servicii financiare să 
efectueze un test de adecvare sau un test de pertinență cu privire la investitori, atunci când 
furnizează servicii de investiții. Mai exact, societatea de investiții este obligată să solicite 
informații pentru a stabili dacă respectivul client are experiența și cunoștințele necesare pentru 
a înțelege riscurile pe care le implică produsul sau serviciile de investiții furnizate. În cazul 
unui test de adecvare, obiectivele investiționale și situația financiară a clientului ar trebui să 
fie, de asemenea, luate în considerare înainte de a oferi consultanță în domeniul investițiilor 
sau de a gestiona un portofoliu. Articolul 19 alineatul (2) din MiFID impune, de asemenea, ca 
toate informațiile furnizate clienților de către întreprinderile de investiții să fie corecte, clare și 
neînșelătoare. 

Obligațiile prevăzute la articolul 19 din MiFID sunt adaptate diferitelor categorii de clienți. 
Acestea se aplică în totalitate în cazul clienților retail și sunt adaptate în cazul clienților 
profesionali (în acest caz, se presupune că există experiență și cunoștințe anterioare).

Comisia este responsabilă cu monitorizarea transpunerii și aplicării corecte a legislației UE de 
către statele membre. Totuși, calificarea exactă a serviciului de investiții furnizat într-un 
anumit caz, de exemplu consiliere în investiții, gestionarea portofoliului sau executarea 
ordinelor, impune evaluarea circumstanțelor specifice fiecărui caz și ține de competența 
autorităților naționale. Același lucru este valabil și în cazul caracterului posibil înșelător al 
informațiilor furnizate investitorilor sau în cel al posibilității ca vânzarea instrumentelor 
financiare efectuată de anumite instituții de credit să nu fie în conformitate cu cadrul 
menționat anterior. În plus, autoritățile naționale sunt cele care decid, pe baza legislației 
naționale, cu privire la consecințele juridice ale ascunderii anumitor informații sau ale 

                                               
1 Directiva 2004/39/CE (JO L 145, 30.4.2004).
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caracterului înșelător al anumitor informații.

Mai mult, Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale1 este o directivă 
orizontală care se aplică tuturor tranzacțiilor dintre întreprinderi și consumatori. Dispozițiile 
sectoriale ale UE de reglementare a aspectelor privind practicile comerciale neloiale, cum ar fi 
cerințele MiFID prevăzute la articolul 19 de stabilire a principiului general potrivit căruia 
întreprinderile de investiții acționează într-un mod onest, echitabil și profesionist care să 
corespundă cel mai bine intereselor clienților respectivi, prevalează în fața acesteia. Directiva 
privind practicile comerciale neloiale nu poate decât să vină în completarea MiFID. 

În plus, Memorandumul de înțelegere privind condițiile referitoare la politica privind sectorul
financiar, semnat în iulie 2012 de Comisie și Regatul Spaniei,, conține anumite condiții care 
vizează creșterea protecției consumatorilor cu scopul de a îmbunătăți procesul de vânzare a 
instrumentelor neincluse în sistemul de garantare a depozitelor pentru clienții individuali, 
condiții care au fost introduse în ultimii ani de autoritățile spaniole în cadrul juridic în 
vigoare, în special prin Legea nr. 9/2012.

Comisia nu poate formula comentarii pe marginea unei afirmații concrete referitoare la un caz 
specific care face obiectul hotărârii instanțelor naționale.

Concluzie

Este de competența principală a autorităților și instanțelor naționale să investigheze practicile 
comerciale ale fiecărei instituții de credit sau societăți de investiții în parte din perspectiva 
legislației Uniunii Europene. Comisia Europeană poate interveni numai în cazurile de 
transpunere sau aplicare incorectă la nivel național a legislației Uniunii. 

                                               
1  JO L 149, 11.6.2005


