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1. Rezumatul petiției

Petiționara se află în litigiu cu băncile în legătură cu o problemă legată de situația sa 
financiară, în special cu probleme legate de acțiunile preferențiale, fiind deținătoare a unor 
astfel de acțiuni. Petiționara susține că băncile au acționat împotriva intereselor ei și ar dori să 
știe ce poate fi făcut.

2. Admisibilitate

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 31 ianuarie 2015

Directiva 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare1 (MiFID) reglementează 
furnizarea de servicii de investiții de către societățile de investiții și instituțiile de credit 
referitoare la instrumentele financiare, printre care se numără și acțiunile preferențiale. 
Articolul 19 din MiFID conține normele de conduită pentru furnizarea de servicii de investiții 
clienților. Comisia asigură monitorizarea transpunerii și aplicării corecte a dreptului UE de 
către statele membre, dar, în acest caz, încadrarea exactă a serviciului de investiții furnizat sau 
decizia dacă vânzarea de către anumite instituții de credit de acțiuni preferențiale sau de 
obligațiuni garantate respectă legislația națională de transpunere a MiFID este de resortul 

                                               
1 JO L 145, 30.4.2004, p. 1-44.
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autorităților și instanțelor naționale competente. În plus, competența de a decide cu privire la 
consecințele legale ale încălcării acestui cadru îi aparține legislației și autorităților naționale1. 

Cu privire la ratele dobânzii la creditele de consum, Directiva 2008/48/CE privind contractele 
de credit pentru consumatori, adoptată în 2008, armonizează drepturile legate de furnizarea de 
informații consumatorilor, în stadiul de publicitate, cel precontractual și cel contractual. 
Conform acestei directive, creditorii trebuie să furnizeze, în special, informații cu privire la 
rata dobânzii aferente creditului și alte costuri, precum și la dobânda anuală efectivă aferentă 
creditului. Totuși, directiva nu impune nicio limită acestor rate ale dobânzii (deși statele 
membre au competența de a impune astfel de limite), ci doar le conferă consumatorilor 
dreptul de a primi informații cuprinzătoare cu privire la acestea, cu o perioadă rezonabilă de 
timp înainte de a încheia un contract de credit.

Concluzie

Este de competența principală a autorităților și instanțelor naționale să investigheze conduita 
companiilor individuale în lumina legislației Uniunii. Comisia Europeană poate interveni 
numai în cazurile de transpunere sau aplicare incorectă la nivel național a legislației Uniunii. 
Directiva 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori le conferă 
consumatorilor dreptul de a primi informații amănunțite cu privire la ratele dobânzii, cu o 
perioadă rezonabilă de timp înainte de a încheia un contract de credit, pentru a le permite să 
compare diferite oferte și să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la eventuala 
încheiere a unui contract de credit. Totuși, directiva nu impune limite cu privire la costurile 
legate de credite. 

                                               
1 A se vedea observațiile Comisiei la petiții similare: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981ro.pdf .


