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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0529/2011, którą złożyła B. R.-R. (Niemcy), w sprawie 
niedostatecznego doradztwa inwestycyjnego w portugalskim banku 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zainwestowała część swoich oszczędności w bezpieczne, jak sądziła, 
produkty krótkoterminowe, które miały jej przynieść odsetki. Gdy po sześciu miesiącach 
składająca petycję chciała wycofać środki, dowiedziała się, iż zainwestowano je w produkt, 
który nie był objęty gwarancją zwrotu zainwestowanego kapitału. Poniosła ona stratę 
wynoszącą 5% jego wartości. Składająca petycję twierdzi, że bank jej o tym nie 
poinformował oraz nie zapewnił odpowiedniego doradztwa. Złożyła ona skargę w głównej 
siedzibie tego banku komercyjnego oraz w Narodowym Banku Portugalii. Nie otrzymała 
odpowiedzi od żadnej ze wspomnianych instytucji i pragnie odzyskać całość 
zainwestowanego kapitału.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Składająca petycję przedstawia swoje kontakty z portugalskim oddziałem banku 
portugalskiego. Składająca petycję twierdzi, że chciała jedynie ulokować środki na koncie 
oszczędnościowym o zmiennym oprocentowaniu.  Jednakże zakupiła ona obligacje o stałym 
oprocentowaniu podlegające rocznemu oprocentowaniu wypłacanemu co sześć miesięcy, 
wychodząc z założenia, co zostało potwierdzone przez personel oddziału, że kapitał był 



PE478.579v01-00 2/3 CM\887629PL.doc

PL

gwarantowany w każdej chwili oraz że mogła wypłacić zainwestowane środki po sześciu 
miesiącach bez jakichkolwiek kar lub strat. Gdy składająca petycję zwróciła się o zwrot 
zainwestowanych środków, została poinformowana, że należy spodziewać się pewnych strat 
(do 5% wartości inwestycji, zgodnie z dokumentami dostarczonymi przez składającą petycję).
Składająca petycję uważa, że bank udzielił jej niewystarczających lub błędnych informacji i 
porad. Wspomina również o poprzednich złych doświadczeniach z tym samym bankiem w 
kontekście transakcji związanych z wymianą waluty i opłatami omyłkowo nałożonymi na 
konto bieżące. Składająca petycję oskarża bank, który z kolei zaprzecza, jakoby doszło do 
nadużycia. 

Uwagi Komisji 

Dyrektywa 2004/39/WE1 w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz 
przepisy wykonawcze do niej regulują kwestie związane ze świadczeniem usług 
inwestycyjnych i działalnością związaną z instrumentami finansowymi (takimi jak udziały, 
obligacje, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne). Zgodnie ze wspomnianą 
dyrektywą świadczenie tych usług wymaga zezwolenia i nadzoru na poziomie krajowym. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne i banki świadczące usługi klientom, w szczególności 
detalicznym, muszą działać zgodnie z zasadami prowadzenia działalności.

Wykaz usług podlegających przepisom dyrektywy MiFID obejmuje takie usługi, jak 
doradztwo inwestycyjne, wykonywanie zleceń w imieniu klientów, przyjmowanie i 
przekazywanie zleceń. Świadcząc te usługi klientom detalicznym, banki i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne muszą informować klientów o proponowanych instrumentach finansowych i 
związanym z nimi ryzyku (art. 19 ust. 3 MiFID). Ponadto w odniesieniu do doradztwa 
przedsiębiorstwa inwestycyjne muszą otrzymać niezbędne informacje dotyczące 
charakterystyki ich klientów (wiedza i doświadczenie, sytuacja finansowa oraz cele 
inwestycyjne), aby polecać klientom instrumenty finansowe, które najbardziej im 
odpowiadają (art. 19 ust. 4 MiFID). W przypadku gdy porady nie zostały udzielone, banki i 
przedsiębiorstwa inwestycyjne muszą zwrócić się do klienta o informacje dotyczące jego 
wiedzy i doświadczenia w celu dokonania oceny, czy dany instrument jest dla niego 
stosowny. W przypadku gdy porady nie zostały udzielone, klient może odmówić 
przedstawienia informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia (art. 19 ust. 5 MiFID). 
Artykuł 19 ust. 6 MiFID określa warunki świadczenia usług ograniczających się jedynie do 
realizacji zlecenia w przypadku mniej kompleksowych instrumentów, w którym to przypadku 
banki i przedsiębiorstwa inwestycyjne nie są zobowiązane do zwracania się do klienta o 
informację i dokonywania oceny stosowności instrumentów.

Wnioski

Zgodnie z dostępnymi informacjami problem przedstawiony przez składającą petycję zdaje 
się dotyczyć pojedynczego przypadku, a dokładniej relacji między składającą petycję a jej 
bankiem. Komisja nie ma uprawnień do wystąpienia przeciwko krajowym instytucjom 
                                               
1 Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów 
finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG - Dz.U. L 145, 30.4.2004 r., s. 1-44 oraz zastępująca dyrektywę Rady 
93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych – Dz.U. L 141, 
11.6.1993, s.27-46. 
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finansowym, które nie wypełniają zobowiązań wobec indywidualnych klientów. Zgodność z 
dyrektywą MiFID na poziomie krajowym musi zostać zapewniona przez sądy krajowe i 
właściwe krajowe ograny nadzoru, z których wiele przewiduje również dla klientów specjalną 
procedurę składania skarg. Komisja radzi składającej petycję podjąć takie właśnie kroki.
Organem właściwym w tej kwestii jest w Portugalii Comissao do Mercado de Valores 
Mobiliarios (CMVM). Adres tej instytucji to:  Avenida da Liberdade 252, 1056-801 
LISBONA, Portugalia.


