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1. Rezumatul petiției

Petiționarul, a cărui petiție este însoțită de o serie de petiții și este, de fapt, o campanie, se 
plânge în esență de practicile neloiale ale băncilor din Spania. Petiționarii se plâng de 
imprevizibilitatea în ceea ce privește retragerea de numerar și sumele pe care le pot retrage 
din conturile lor bancare. De asemenea, ei ridică problemele legate de vânzarea așa-numitelor 
„acțiuni preferențiale”, care le sunt vândute de către bănci. Petiționarii subliniază, de 
asemenea, că acțiunile preferențiale sunt instrumente financiare foarte riscante și complexe, 
care nu ar fi trebuit niciodată să fie vândute majorității clienților, care sunt, în general, 
persoane fără cunoștințe financiare și foarte reticente față de riscuri. Petiționarii nu denunță 
doar faptul că băncile nu au informat în mod corespunzător clienții, ci, în plus, par să afirme 
că aceștia au fost dezinformați: li s-a dat impresia că aceste instrumente erau, în esență, 
depozite la termen și pe deplin lichide. Petiționarii denunță, astfel, o încălcare a drepturilor 
consumatorilor, făcând trimitere la Directiva 2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare, și afirmă că nu vor accepta nicio soluție care implică doar o restituire parțială a 
economiilor lor.

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
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Directiva 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare1 (MiFID) reglementează 
furnizarea de servicii de investiții de către societățile de investiții și instituțiile de creditare în 
ceea ce privește instrumentele financiare, inclusiv „acțiunile preferențiale”.

Comisia este responsabilă de monitorizarea statelor membre pentru a se asigura de corecta 
transpunere și punere în aplicare a dreptului UE. Cu toate acestea, calificarea exactă a 
serviciului de investiții furnizat într-un caz individual sau definirea cazurilor în care vânzarea 
de acțiuni preferențiale de către o instituție de creditare anume poate să nu fie în conformitate 
cu normele naționale care transpun MiFID sunt atribuții care țin de competența autorităților și 
instanțelor naționale competente. Mai mult, ține de competența legislației și a autorităților 
naționale să decidă asupra consecințelor legale ale încălcărilor acestui cadru2. 

Concluzie

Este de competența principală a autorităților și instanțelor naționale să investigheze conduita 
societăților individuale în lumina legislației Uniunii. Comisia Europeană poate interveni 
numai în cazurile de transpunere sau aplicare incorectă la nivel național a legislației Uniunii. 

                                               
1 JO L 145, 30.4.2004, p. 1-44.
2 Vă rugăm să consultați observațiile Comisiei formulate în cazul unor petiții similare, 

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


