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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 2243/2013 της Miriam Pardo Navarro, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις επιπτώσεις των προνομιούχων μετοχών στους μικροεπενδυτές

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα βρίσκεται σε διαμάχη με τράπεζες για προσωπικά ζητήματα οικονομικής 
φύσης και ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν τις προνομιούχες μετοχές που διαθέτει. 
Ισχυρίζεται ότι οι τράπεζες έχουν ενεργήσει εις βάρος των συμφερόντων της και θα ήθελε να 
γνωρίζει τι μπορεί να γίνει.

2. Παραδεκτό

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 31 Ιανουαρίου 2015

Η οδηγία 2004/39/ΕΚ1 (MiFID) για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ρυθμίζει την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις επενδύσεων και πιστωτικά ιδρύματα, όσον 
αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των προνομιούχων μετοχών. Το 
άρθρο 19 της οδηγίας MiFID περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας 
κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
παρακολούθηση της ορθής μεταφοράς και εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη· 
ωστόσο, στην παρούσα περίπτωση, αποτελεί αρμοδιότητα των αρμόδιων εθνικών αρχών και 
δικαστηρίων να προσδιορίζουν επακριβώς το είδος των παρεχόμενων επενδυτικών 

                                               
1 ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1-44.



PE546.940v01-00 2/2 CM\1048474EL.doc

EL

υπηρεσιών ή να κρίνουν κατά πόσο η πώληση προνομιούχων μετοχών ή καλυμμένων 
ομολόγων από συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανόνες 
για τη μεταφορά της οδηγίας MiFID. Επιπλέον, η λήψη απόφασης σχετικά με τις νομικές 
συνέπειες της παραβίασης αυτού του πλαισίου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εθνικής 
νομοθεσίας και στις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών1. 

Όσον αφορά τα επιτόκια καταναλωτικών δανείων, η οδηγία 2008/48/ΕΚ σχετικά με την 
καταναλωτική πίστη, η οποία εγκρίθηκε το 2008, εναρμονίζει τα δικαιώματα σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές κατά τη διαφήμιση, πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης και κατά τη σύναψή της. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, οι πιστωτικοί φορείς 
πρέπει να παρέχουν, ειδικότερα, πληροφορίες σχετικά με το χρεωστικό επιτόπιο και τα λοιπά 
έξοδα, καθώς και το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο. Ωστόσο, η οδηγία δεν επιβάλλει 
κανένα περιορισμό σχετικά με τα επιτόκια αυτά (παρότι τα κράτη μέλη έχουν την 
αρμοδιότητα να επιβάλλουν τέτοια όρια), και απλώς παρέχει στους καταναλωτές το δικαίωμα 
να ενημερώνονται πλήρως και εγκαίρως, πριν δεσμευτούν από οποιαδήποτε σύμβαση 
πίστωσης.

Συμπέρασμα

Η διερεύνηση της συμπεριφοράς των μεμονωμένων εταιρειών, υπό το πρίσμα της νομοθεσίας 
της Ένωσης, 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. Η οδηγία 2008/48/ΕΚ σχετικά με την 
καταναλωτική πίστη παρέχει στους καταναλωτές το δικαίωμα να ενημερώνονται πλήρως και 
εγκαίρως, πριν δεσμευτούν από οποιαδήποτε σύμβαση πίστωσης, προκειμένου να μπορούν 
να συγκρίνουν τις διάφορες προσφορές και να και να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση 
σχετικά με τη σύναψη σύμβασης πίστωσης. Ωστόσο, η οδηγία δεν επιβάλλει όρια σχετικά με 
τα έξοδα που σχετίζονται με την πίστωση. 

                                               
1 Βλ. παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με παρόμοιες αναφορές, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981el.pdf .


