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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0496/2013, którą złożył W.J. Z. (Niemcy), w sprawie częściowego
wywłaszczenia inwestycji przez upaństwowiony bank hiszpański

1. Streszczenie petycji

W 2004 r. składający petycję dokonał zakupu obligacji hiszpańskiego banku, o 10-letnim 
terminie wykupu. Z uwagi na kryzys finansowy zlecił sprzedaż posiadanych obligacji. Bank 
odmówił dokonania sprzedaży, powołując się na termin wykupu obligacji. Z zestawienia 
bankowego, które otrzymał w dniu 30 stycznia 2013 r., wynika, że kwota główna inwestycji 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. nie uległa zmianie. W dniu 15 lutego 2013 r. 
poinformowano go, że wartość jego inwestycji spadła do 15% kwoty pierwotnie 
zainwestowanej. Składający petycję zwraca się z zapytaniem, czy bank ma prawo 
dokonywania dewaluacji inwestycji o 10-letnim terminie wykupu bez jego zgody, przy 
jednoczesnej odmowie dokonania przez bank przedterminowej wypłaty. Uważa on, że bank 
winien także przestrzegać uzgodnionego terminu wykupu, że kwota pierwotnie 
zainwestowana nie powinna ulec zmianie oraz że powinna ona być mu przekazana w grudniu 
2014 r. Składający petycję nie rozumie, jak wartość jego inwestycji mogła tak gwałtownie 
spaść przez okres dwóch tygodni. Zwraca się o zbadanie i wyjaśnienie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 15 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji, 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.
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Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych 2004/39/WE (MiFID)1 reguluje 
świadczenie usług inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje 
kredytowe oraz ich działalność inwestycyjną w odniesieniu do ujętych w wykazie 
instrumentów finansowych takich jak obligacje.

Niemniej jednak w czasie, w którym miały miejsce wydarzenia opisane przez składającego 
petycję (grudzień 2004 r.), świadczenie większości usług inwestycyjnych dotyczących 
instrumentów finansowych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe było 
uregulowane na szczeblu UE dyrektywą 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług 
inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych2 uchyloną w listopadzie 2007 r. w dniu 
wejścia w życie dyrektywy MiFID. W dyrektywie w sprawie usług inwestycyjnych 
w zakresie papierów wartościowych określono pewne ogólne zasady, których 
przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe muszą przestrzegać we współpracy z 
klientami, na rzecz których świadczą usługi inwestycyjne. Przedsiębiorstwa inwestycyjne lub 
instytucje kredytowe muszą działać uczciwie i sumiennie w prowadzeniu swojej działalności 
w najlepiej pojętym interesie swoich klientów, muszą zwracać się do nich o informacje 
dotyczące ich sytuacji finansowej, doświadczenia inwestycyjnego oraz celów, które chcą 
osiągnąć za pomocą wybranych usług, lub należycie ujawniać odnośne istotne informacje w 
transakcjach z klientami.

Niemniej jednak dokładne sklasyfikowanie instrumentu (określenie czy jest to instrument 
finansowy, czy depozyt) lub świadczonej usługi inwestycyjnej w indywidualnym przypadku 
wymagałoby oceny konkretnych okoliczności mających miejsce w danym przypadku i leży 
w kompetencjach organów krajowych. Ponadto w gestii władz leży podjęcie decyzji o 
konsekwencjach prawnych rzekomego naruszenia warunków umowy przez Banco de 
Valencia, jako że kwestię tę regulują przepisy krajowe.

Wniosek

Do jednej z najważniejszych kompetencji władz i sądów krajowych należy badanie zgodności 
prowadzenia działalności przez poszczególne przedsiębiorstwa z prawodawstwem UE. 
Komisja Europejska może interweniować jedynie w przypadkach niewłaściwej transpozycji 
tego prawodawstwa na szczeblu krajowym lub w przypadku jego niewłaściwego stosowania. 
Składający petycję może rozważyć skontaktowanie się z hiszpańskimi organami nadzorczymi 
lub wystąpić do właściwego sądu krajowego o wyegzekwowanie swoich praw.

                                               
1Dyrektywa 2004/39/WE (Dz.U. L 145 z 30.4.2004).
2http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:02:31993L0022:PL:PDF.


