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Temats: Lūgumraksts Nr. 0496/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais W.J. Z., 
par daļēju ieguldījuma atsavināšanu, ko veikusi nacionalizēta Spānijas 
banka

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs 2004. gadā no kādas Spānijas bankas iegādājās obligācijas ar 
10 gadu termiņu. Finanšu krīzes dēļ viņš lūdza savas obligācijas pārdot. Banka atteicās tās 
pārdot, atsaucoties uz to termiņu. Konta izrakstā, kuru viņš saņēma 2013. gada 30. janvārī, 
bija redzams, ka viņa ieguldījuma pamatsumma 2012. gada 31. janvārī nebija mainījusies. 
2013. gada 15. februārī viņš saņēma informāciju, ka viņa ieguldījuma vērtība ir 
samazinājusies par 15 % no sākotnēji ieguldītās summas. Lūgumraksta iesniedzējs šaubās, vai 
viņa bankai ir tiesības bez viņa piekrišanas mazināt vērtību ieguldījumam, kura termiņš ir 
10 gadi, vienlaikus atsakoties izpildīt viņa lūgumu priekšlaicīgi pārdot obligācijas. Viņš 
uzskata, ka bankai ir jāievēro noteiktais termiņš, ka viņa ieguldītajai summai ir jāpaliek 
neskartai un ka tā viņam ir jāizmaksā 2014. gada decembrī. Lūgumraksta iesniedzējs nesaprot, 
kā viņa ieguldījuma vērtība divu nedēļu laikā varēja tik strauji kristies. Viņš lūdz veikt 
izmeklēšanu un sniegt paskaidrojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī
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Finanšu instrumentu tirgu direktīva 2004/39/EK (MiFID)1 regulē ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanu un ieguldījumu brokeru sabiedrību un kredītiestāžu darbību saistībā ar finanšu 
instrumentu, piemēram, obligāciju, sarakstu. 

Tomēr lūgumraksta iesniedzēja minētajā laikā (2004. gada decembrī) vairuma ieguldījumu 
pakalpojumu, kas saistīti ar ieguldījumu brokeru sabiedrību un kredītiestāžu finanšu 
instrumentiem, sniegšanas nosacījumus ES līmenī noteica 1993. gada 10. maija 
Direktīva 93/22/EEK par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā (ISD)2, kas tika 
atcelta 2007. gada novembrī, kad stājās spēkā MiFID. ISD noteica vispārējus principus, kas 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm jāievēro attiecībā uz klientiem, kuriem tās 
sniedz ieguldījumu pakalpojumus. Tā noteica, ka, veicot komercdarbību, ieguldījumu brokeru 
sabiedrībām un kredītiestādēm jārīkojas godīgi, taisnīgi un tādā veidā, kas vislabāk atbilst 
klientu interesēm, ka tām jāprasa no klientiem ziņas par viņu finanšu stāvokli, ieguldījumu 
pieredzi un mērķiem attiecībā uz pieprasītajiem pakalpojumiem vai pietiekamā mērā jāatklāj 
attiecīgas būtiskas ziņas, strādājot ar klientiem.

Tomēr instrumenta (vai nu tas būtu finanšu instruments, vai depozīts) vai atsevišķi sniegta 
ieguldījumu pakalpojuma precīzai klasificēšanai ir jāveic katra gadījuma konkrēto apstākļu 
izvērtēšana, un šī klasifikācija ietilpst valsts iestāžu kompetencē. Turklāt lēmuma pieņemšana 
par iespējamā Banco de Valencia veiktā līguma noteikumu pārkāpuma tiesiskajām sekām 
ietilpst valsts tiesību aktu piemērošanas jomā un valsts iestāžu kompetencē.

Secinājums

Konkrētu uzņēmumu darbības izmeklēšana, ņemot vērā Savienības tiesību aktus, ir valsts 
iestāžu un tiesu primārā kompetence. Eiropas Komisija var iejaukties tikai valsts līmenī 
kļūmīgi transponētu Savienības tiesību aktu vai Savienības tiesību aktu nepareizas 
piemērošanas gadījumā. Lūgumraksta iesniedzējs var apsvērt iespēju vērsties attiecīgajās 
uzraudzības iestādēs Spānijā vai iesniegt lietu Spānijas tiesu iestādēs, kurām ir pilnvaras 
noteikt, vai lūgumraksta iesniedzēja tiesības ir pienācīgi ievērotas.

                                               
1 Direktīva 2004/39/EK (OV L 145, 30.4.2004.).
2 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20030211:LV:PDF. 


