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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0496/2013 dėl nacionalizuoto Ispanijos banko dalinio investicijų 
nusavinimo, kurią pateikė Vokietijos pilietis W. J. Z.

1. Peticijos santrauka

2004 m. peticijos pateikėjas iš Ispanijos banko nusipirko obligacijų, kurių išpirkimo terminas 
– 10 metų. Dėl finansų krizės jis paprašė savo obligacijas parduoti. Bankas atsisakė parduoti 
obligacijas remdamasis jų išpirkimo terminu. 2013 m. sausio 30 d. gautoje banko ataskaitoje 
nurodyta, kad nuo 2012 m. gruodžio 31 d. peticijos pateikėjo investicijų pagrindinė suma liko 
nepakitusi. 2013 m. vasario 15 d. jam buvo pranešta, kad jo investicijų vertė sumažėjo iki 
15 proc. pirminės investuotos sumos. Peticijos pateikėjas abejoja, ar jo bankas turi teisę 
nuvertinti investiciją, kurios terminas – 10 metų, be jo sutikimo, nors buvo atsisakyta 
patenkinti jo prašymą dėl išankstinio mokėjimo. Jis mano, kad bankas turėtų laikytis sutarto 
termino, kad jo investuota suma turi likti nepakeista ir kad ji turi būti jam išmokėta 2014 m. 
gruodžio mėn. Peticijos pateikėjas nesupranta, kaip jo investuota suma galėjo taip stipriai 
sumažėti per dvi savaites. Jis prašo atlikti tyrimą ir paaiškinti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD) 2009/39/EB1 reguliuojamas investicinių 

                                               
1 Direktyva 2004/39/EB (OL L 145, 2004 4 30)
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įmonių ir kredito įstaigų siūlomų investicinių paslaugų ir investicinės veiklos, susijusios su 
finansinėmis priemonėmis, pvz., obligacijomis, teikimas. 

Vis dėlto tuo metu, kai vyko peticijos pateikėjo apibūdinti įvykiai (2004 m. gruodžio mėn.), 
daugumos investicinių įmonių ir kredito įstaigų siūlomų investicinių paslaugų, susijusių su 
finansinėmis priemonėmis, teikimas ES lygmeniu buvo reguliuojamas 1993 m. gegužės 10 d. 
Direktyva 93/22/EEB dėl investicinių paslaugų vertybinių popierių srityje1, kuri panaikinta 
2007 m. lapkričio mėn., įsigaliojus FPRD. Direktyvoje dėl investicinių paslaugų vertybinių 
popierių srityje buvo nurodyti keli svarbiausi principai, kurių privalėjo laikytis investicinės 
įmonės ir kredito įstaigos palaikydamos ryšius su savo klientais, kuriems teikė investicinę 
paslaugą. Vykdydamos savo veiklą investicinės įmonės ir kredito įstaigos privalėjo elgtis 
sąžiningai ir teisingai, kad klientai gautų didžiausią naudą, kreiptis į klientus dėl informacijos 
apie jų finansinę padėtį, investavimo patirtį ir tai, ko tikisi iš pageidaujamų paslaugų, taip pat 
tinkamai atskleisti esminę informaciją sudarant sandorius su klientais. 

Vis dėlto tiksliam priemonės (finansinės priemonės arba indėlio) ar tam tikru atveju suteiktos 
investicinės paslaugos apibūdinimui reikalingas konkrečių kiekvieno atvejo aplinkybių 
įvertinimas, kurį privalo pateikti nacionalinės valdžios institucijos. Be to, priimant sprendimą 
dėl teisinių pasekmių, kurios atsiranda Valensijos bankui tariamai pažeidus sutarties sąlygas, 
taikomi nacionalinės teisės aktai ir tokį sprendimą priima nacionalinės valdžios institucijos.

Išvada

Kompetencija tirti pavienių įmonių veiksmus atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktus visų pirma 
priklauso nacionalinėms valdžios institucijoms ir teismams. Europos Komisija gali įsikišti tik 
tais atvejais, kai Sąjungos teisė netinkamai perkeliama į nacionalinę teisę arba yra neteisėtai 
taikoma. Peticijos pateikėjui paliekama galimybė rinktis, ar susisiekti su Ispanijos priežiūros 
institucijomis, arba jis gali iškelti ieškinį nacionaliniame teisme, kuriam suteikti įgaliojimai 
vertinti, ar tinkamai atsižvelgiama į peticijos pateikėjo teises.“

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0022:20030211:EN:PDF


