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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0496/2013, ktorú predkladá W. J. Z. (nemecký štátny občan), 
o čiastočnom vyvlastnení investície znárodnenou španielskou bankou

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície kúpil v roku 2004 od španielskej banky dlhopisy s 10-ročnou 
splatnosťou. Z dôvodu finančnej krízy požiadal o ich predaj. Banka ich odmietla predať 
vzhľadom na ich splatnosť. Na výpise z bankového účtu, ktorý mu bol doručený 30. januára 
2013, bolo uvedené, že istina jeho investície bola k 31. decembru 2012 nezmenená. Dňa 
15. februára 2013 bol informovaný, že hodnota jeho investície klesla na 15 % pôvodne 
investovanej sumy. Predkladateľ petície sa preto pýta, či má jeho banka právo devalvovať 
jeho investíciu s 10-ročnou splatnosťou bez jeho súhlasu, keď bola jeho žiadosť o predčasné 
vyplatenie zamietnutá. Domnieva sa, že banka by takisto mala dodržiavať dohodnutú 
splatnosť, že suma, ktorú investoval, by mala zostať nedotknutá a že by mu mala byť 
vyplatená v decembri 2014. Predkladateľ petície nechápe, ako mohla hodnota jeho investície 
v priebehu dvoch týždňov tak výrazne klesnúť. Žiada o prešetrenie a vysvetlenie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 15. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi 2004/39/ES1 sa upravuje poskytovanie 
investičných služieb a činnosti investičných spoločností a úverových inštitúcií v súvislosti so 

                                               
1 Smernica 2004/39/ES (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004).



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

SK

zoznamom finančných nástrojov, napríklad dlhopismi. 

V čase, keď nastali skutočnosti opisované predkladateľom petície (december 2004), sa však 
poskytovanie väčšiny investičných služieb súvisiacich s finančnými nástrojmi investičnými 
spoločnosťami a úverovými inštitúciami upravovalo na úrovni EÚ smernicou 93/22/EHS 
z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov1, ktorá bola zrušená v 
novembri 2007 v deň nadobudnutia účinnosti smernice o trhoch s finančnými nástrojmi. V 
smernici o investičných službách v oblasti cenných papierov boli vymedzené všeobecné 
zásady, ktoré museli investičné spoločnosti a úverové inštitúcie dodržiavať vo vzťahu k 
svojim klientom, ktorým poskytovali investičné služby. Investičné spoločnosti a úverové 
inštitúcie museli pri vykonávaní svojich podnikateľských činností konať čestne a spravodlivo 
v najlepšom záujme klientov, získavať od klientov informácie o ich finančnej situácii, 
skúsenostiach s investovaním a o cieľoch, pokiaľ ide o požadované služby, alebo poskytovať 
klientom pri komunikácii s nimi podstatné informácie.

Presná spôsobilosť určitého nástroja (či už finančného nástroja alebo vkladu) alebo 
investičnej služby poskytovanej v individuálnom prípade si však vyžaduje posúdenie 
konkrétnych okolností jednotlivého prípadu a patrí do pôsobnosti vnútroštátnych orgánov. 
Okrem toho do rozsahu pôsobnosti vnútroštátnych právnych predpisov a orgánov patrí aj 
rozhodnutie o právnych dôsledkoch utajovania zmluvných podmienok zo strany Banco de 
Valencia.

Záver

Preverovanie správania jednotlivých spoločností z hľadiska právnych predpisov Únie je 
primárne právomocou vnútroštátnych orgánov a súdov. Európska komisia môže zasiahnuť len 
v prípade nesprávnej vnútroštátnej transpozície alebo nesprávneho vnútroštátneho 
uplatňovania právnych predpisov Únie. Predkladateľ petície by mal zvážiť, či sa obráti na 
španielske orgány dohľadu alebo či bude riešiť prípad na vnútroštátnych súdoch, ktoré majú 
právomoc overiť, či boli jeho práva riadne dodržané. 

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


