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Комисия по петиции

31.1.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2243/2013, внесена от Мириам Пардо Наваро, с испанско 
гражданство, относно въздействието на проблема с преференциалните 
акции върху дребните вложители

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е в спор с банки заради проблем, свързан с личните ѝ 
финанси, и по-специално с издаването на преференциални акции, каквито тя 
притежава. Тя твърди, че банките са действали срещу интересите ѝ и би искала да знае 
какво може да се направи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 31 януари 2015 г.

Директива 2004/39/EО относно пазарите на финансови инструменти (Директива 
за ПФИ)1 урежда предоставянето на инвестиционни услуги от страна на инвестиционни 
посредници и кредитни институции във връзка с финансови инструменти, включително 
преференциални акции. В член 19 от Директивата за ПФИ се съдържат задълженията 
при предоставяне на инвестиционни услуги на клиенти, които трябва да бъдат 
изпълнени. Комисията отговаря за наблюдението на правилното транспониране и 
прилагане на правото на ЕС, но в този случай точното определяне на предоставяната 

                                               
1 OВ L 145, 30.4.2004 г., стp. 1—44.
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инвестиционна услуга или въпросът дали продажбата от конкретни кредитни 
институции на преференциални акции или обезпечени облигации може да не е в 
съответствие с националните правила за транспониране на Директивата за ПФИ попада 
в обхвата на компетентността на националните органи и съдилища. Освен това 
решението за правните последици от нарушаването на тази рамка попада в обхвата на 
националното законодателство и националните органи1. 

По отношение на лихвените проценти по потребителски кредити Директива 2008/48/EО 
относно договорите за потребителски кредити, приета през 2008 г., хармонизира 
правата, свързани с предоставянето на информация на потребителя при рекламирането, 
както и преди и по време на сключването на договора. Съгласно тази директива 
кредиторите трябва да разкриват по-конкретно информация относно лихвения процент 
по кредита и другите такси, както и годишния процент на разходите. Тази директива 
обаче не налага никакви ограничения на тези проценти (въпреки че държавите членки 
са компетентни да налагат такива ограничения), тя дава на потребителите само правото 
да получават всеобхватна информация за тях навреме, преди да бъдат обвързани с 
каквото и да било кредитно споразумение.

Заключение

От изключителната компетентност на националните органи и съдилища е да проучат 
поведението на отделните дружества в контекста на законодателството на Съюза.
Европейската комисия може да се намесва само в случаите на национално неправилно 
транспониране или неправилно прилагане на правото на Съюза. Директива 2008/48/EО 
относно договорите за потребителски кредити дава на потребителите право да 
получават всеобхватна информация за тях навреме, преди да бъдат обвързани с каквото 
и да било кредитно споразумение, за да им се даде възможност да сравняват различните 
оферти и да вземат информирано решение дали да сключат кредитно споразумение. 
Директивата обаче не налага ограничения върху разходите, свързани с кредитите. 

                                               
1 Моля, вж. бележките на Комисията по подобни петиции, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981bg.pdf .


