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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 2274/2013, του Lopez Ramirez, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, η αναφορά του οποίου συνεξετάζεται με πλήθος αναφορών και αποτελεί στην 
πραγματικότητα εκστρατεία, καταγγέλλει ουσιαστικά τις αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών 
στην Ισπανία. Οι αναφέροντες καταγγέλλουν τη μη προβλεψιμότητα σε σχέση με τις 
αναλήψεις μετρητών και τα ποσά που μπορούν να πάρουν από τους τραπεζικούς τους 
λογαριασμούς. Επίσης, θίγουν ζητήματα που σχετίζονται με την πώληση των λεγόμενων 
«προνομιούχων μετοχών» που τους πωλούν οι τράπεζες. Οι αναφέροντες τονίζουν επίσης το 
γεγονός ότι οι προνομιούχες μετοχές ενέχουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο και αποτελούν 
περίπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν πωληθεί ποτέ στους 
περισσότερους πελάτες, οι οποίοι είναι συνήθως άτομα που δεν διαθέτουν 
χρηματοπιστωτικές γνώσεις και είναι ιδιαίτερα απρόθυμα να αναλαμβάνουν κινδύνους. Οι 
αναφέροντες καταγγέλλουν το γεγονός ότι οι τράπεζες όχι μόνο δεν ενημέρωσαν καταλλήλως 
του πελάτες, αλλά φαίνεται να υποστηρίζουν ότι υπήρξε παραπληροφόρηση των πελατών: 
τους δόθηκε η εντύπωση ότι τα μέσα ήταν, ουσιαστικά, καταθέσεις προθεσμιακής διάρκειας 
και πλήρως ρευστοποιήσιμα. Οι αναφέροντες καταγγέλλουν, ως εκ τούτου, την παραβίαση 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών, παραπέμποντας στην εκτελεστική οδηγία 2004/39/ΕΚ 
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και δηλώνουν ότι δεν θα αποδεχθούν οποιαδήποτε 
προτεινόμενη λύση συνεπάγεται μόνο μερική επιστροφή των αποταμιεύσεών τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2015

Η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 2004/39/ΕΚ1 (MiFID) ρυθμίζει την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις επενδύσεων και πιστωτικά ιδρύματα σε 
σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των «preferentes» 
(προνομιούχων μετοχών).

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των κρατών μελών όσον αφορά την ορθή 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, όμως ο ακριβής 
χαρακτηρισμός της επενδυτικής υπηρεσίας που παρέχεται σε μία μονομερή περίπτωση ή το 
ζήτημα σε ποιο βαθμό η πώληση από συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων
μετοχών δεν συμμορφώνεται πιθανώς με τους εθνικούς κανόνες για τη μεταφορά της MiFID, 
εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας των εθνικών αρχών και δικαστηρίων. Επιπλέον, εμπίπτει 
στο πεδίο αρμοδιότητας της εθνικής νομοθεσίας και εναπόκειται στις εθνικές αρχές να
αποφασίσουν για τις νομικές συνέπειες των παραβιάσεων του πλαισίου αυτού2. 

Συμπέρασμα

Αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και των δικαστηρίων να διερευνούν τη 
συμπεριφορά των μεμονωμένων επιχειρήσεων, υπό το φως της νομοθεσίας της Ένωσης. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο σε περιπτώσεις μη ορθής μεταφοράς ή μη 
ορθής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο.

                                               
1 ΕΕ L 145, 30.4.2004, σ. 1-44.
2 Βλ. παρατηρήσεις της Επιτροπής για αντίστοιχες αναφορές, 

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


