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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
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Tárgy: W.J.Z. német állampolgár által benyújtott 0496/2013. sz. petíció egy 
befektetés államosított spanyol bank általi részleges kisajátításáról

1. A petíció összefoglalása

2004-ben a petíció benyújtója 10 éves futamidővel kötvényeket vásárolt egy spanyol banktól. 
A gazdasági válság következtében kérte kötvényei értékesítését. A bank a futamidőre 
hivatkozva megtagadta az értékesítésüket. Egy 2013. január 30-án kapott banki kimutatás 
jelezte, hogy beruházásának tőkeértéke 2012. december 31-én változatlan maradt. 2013. 
február 15-én tájékoztatták, hogy beruházásának értéke az eredeti befektetés összegének 15%-
ára csökkent. A petíció benyújtója aziránt érdeklődik, hogy joga van-e bankjának az ő 
beleegyezése nélkül leértékelni egy 10 éves futamidejű befektetést, miközben kérését az idő 
előtti kifizetésre elutasították. Úgy véli, hogy a banknak is be kellene tartania a szerződésben 
foglalt futamidőt, hogy a beruházott összegnek érintetlennek kellene maradnia, és azt ki 
kellene fizetni számára 2014 decemberében. A petíció benyújtója nem érti, hogyan eshetett 
ekkorát befektetésének értéke két hét leforgása alatt. Vizsgálatot és magyarázatot kíván.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A befektetési vállalkozások és hitelintézetek befektetési szolgáltatásait és tevékenységeit egy 
sor pénzügyi eszköz (például a kötvények) vonatkozásában a pénzügyi eszközök piacairól 



PE529.993v01-00 2/2 CM\1022437HU.doc

HU

szóló 2004/39/EK irányelv (MiFID)1 szabályozza. 

Azonban a petíció benyújtója által leírt tényállás megvalósulásának idején (2004 
decemberében) az értékpapír befektetési szolgáltatásokról szóló, 1993. május 10-i 93/22/EGK 
tanácsi irányelv (ISD)2 szabályozta uniós szinten a befektetési cégek és a hitelintézetek 
pénzügyi eszközökre vonatkozó befektetési szolgáltatásainak többségét. Az említett irányelvet 
a MiFID irányelv hatályba lépésekor, 2007 novemberében hatályon kívül helyezték. Az ISD 
irányelv a befektetési cégek és a hitelintézetek számára általános elveket határozott meg, 
amelyeket az ügyfeleiknek nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység során be kell 
tartaniuk. A befektetési vállalkozásoknak és a hitelintézeteknek az ügyfeleik érdekében 
tisztességesen kellett végezniük üzleti tevékenységüket, az ügyfeleiktől pénzügyi helyzetükre, 
befektetési tapasztalatukra és az igényelt szolgáltatásokkal kapcsolatos céljaikra vonatkozóan 
tájékoztatást kellett kérniük, valamint az ügyfelekkel bonyolított ügyletek során az alapvető 
lényeges körülményekről megfelelő közlést kellett tenniük.

Azonban egyedi esetben az eszköz vagy a nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység 
(legyen az pénzügyi eszköz vagy egy letét) pontos minősítéséhez szükség van az egyes esetek 
egyedi körülményeinek vizsgálatára, amely a nemzeti hatóságok felelősségi körébe tartozik. 
Továbbá a nemzeti jogszabályok hatálya alá tartozik, és a hatóságok hatásköre, hogy 
döntsenek annak jogi következményeiről, hogy a Banco de Valencia állítólag megszegte a 
szerződés feltételeit.

Összegzés

Az egyes vállalkozások üzletvitelének az uniós jogszabályok fényében történő vizsgálata 
elsősorban a nemzeti hatóságok és bíróságok hatásköre. Az Európai Bizottság kizárólag 
azokban az esetekben avatkozhat be, amikor az uniós jogot helytelenül ültetik át a nemzeti 
jogba vagy helytelenül alkalmazzák azt. A petíció benyújtója felveheti a kapcsolatot a spanyol 
felügyeleti hatóságokkal, illetve előterjesztheti az ügyet a nemzeti bíróságok elé, amelyek 
rendelkeznek a petíció benyújtója jogainak megfelelő biztosításához szükséges jogkörrel.

                                               
1 2004/39/EK irányelv (HL L 145., 2004.4.30.).
2 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0022:20030211:EN:PDF


