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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 2274/2013, внесена от Лопес Рамирес, с испанско гражданство, 
относно нелоялни практики на банките в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, чиято петиция е придружена от редица петиции и всъщност 
представлява кампания, по същество се оплаква от нелоялните практики на банките в 
Испания. Вносителите на петициите се оплакват от непредвидимостта по отношение на 
тегленето на пари и сумите, които могат да изтеглят от банковите си сметки. Те също 
така поставят въпроси, свързани с продажбата на така наречените „преференциални 
акции“, които банките им продават. Вносителите на петицията подчертават факта, че 
привилегированите акции са високорискови и сложни финансови инструменти, които 
не е трябвало изобщо да бъдат продавани на повечето клиенти, обикновено лица, които 
не притежават финансови знания и не са склонни към риск. Вносителите осъждат 
факта, че банките не само не са информирали надлежно клиентите си, но и намекват, че 
клиентите са били погрешно информирани: останали са с впечатлението, че 
инструментите по същество са срочни депозити и са напълно ликвидни. Вносителите 
на петицията по този начин осъждат нарушение на правата на потребителите, като се 
позовават на Директива 2004/39/EО (Директивата относно пазарите на финансови 
инструменти), и посочват, че те няма да приемат каквото и да било предложено 
решение, което включва само частично възстановяване на техните спестявания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2015 г.

Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти1 урежда 
предоставянето на инвестиционни услуги от инвестиционни посредници и кредитни 
институции по отношение на списъка на финансовите инструменти, включително 
„преференциални акции“.

Комисията е отговорна за мониторинга на правилното транспониране и прилагане на 
законодателството на ЕС от страна на държавите членки, но точното квалифициране на 
дадена инвестиционна услуга, предоставена в конкретен случай, или въпросът дали 
продажбата от конкретни кредитни институции на преференциални акции би могла да 
не отговаря на националните правила за транспонирането на Директивата относно 
пазарите на финансови инструменти, попада в правомощията на подходящите 
национални органи и съдилища. Нещо повече, отговорност на националното 
законодателство и националните органи е да решават какви са правните последици от 
нарушаването на тази рамка2. 

Заключение

В изключителната компетентност на националните органи и съдилища е да проучват 
поведението на отделните дружества в контекста на законодателството на Съюза. 
Европейската комисия може да се намесва само в случаите на неправилно 
транспониране или неправилно прилагане на правото на Съюза. 

                                               
1 OВ L 145, 30.4.2004 г., стp. 1 – 44.
2 Вж. коментарите на Комисията по сходните петиции 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981bg.pdf.


