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Tárgy: Najden Bojadzsev bolgár állampolgár által benyújtott 0513/2012. számú 
petíció a spanyol La Caixa Bank csalárd gyakorlatairól

F. L. E spanyol állampolgár által a Plataforma de Afectados Caixanova (a 
Caixanova-ügyben érintettek platformja) nevében benyújtott, 1579 aláírással 
ellátott, 0548/2012. számú petíció pénzügyi eszközöknek egy takarékpénztár 
ügyfelei számára történő értékesítése során elkövetett állítólagos visszaélésről

Francisco Ramón Valiente Martínez spanyol állampolgár által benyújtott 
0676/2012. számú petíció pénzügyi eszközöknek spanyol bankok és 
takarékpénztárak ügyfelei számára történő értékesítése során elkövetett 
állítólagos visszaélésekről

María Alejandra Pizzorno García olasz állampolgár által benyújtott 
0677/2012. számú petíció pénzügyi eszközöknek spanyol bankok és 
takarékpénztárak ügyfelei számára történő értékesítése során elkövetett 
állítólagos visszaélésekről

Eva Urbano Romero spanyol állampolgár által benyújtott 0785/2012. számú 
petíció pénzügyi eszközök egy spanyol bank ügyfeleinek történő állítólagos 
eladásáról

Y. A. S. S. spanyol állampolgár által benyújtott 0788/2012. számú petíció 
pénzügyi eszközök egy takarékpénztár egyik ügyfelének történő eladása 
során állítólagosan elkövetett csalásról

Juan Campuzano Casas, spanyol állampolgár által benyújtott, 6 aláírást 
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tartalmazó 0949/2012. számú petíció pénzügyi eszközök egy takarékpénztár 
ügyfeleinek történő értékesítése során tett visszaélésekről

Mercedes Roman Rodriguez spanyol állampolgár által benyújtott 1044/2012. 
számú, 5 aláírást tartalmazó petíció Spanyolországban a pénzügyi eszközök 
banki ügyfeleknek történő értékesítésekor tapasztalt állítólagos 
visszaélésekről 

1. Az 0513/2012 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2008-ban letéti számlát nyitott a La Caixa Bank esteponai fiókjában. A 
banktisztviselő azt javasolta, hogy megtakarítását egy Cédulas Hipotecarias nevű termékben 
helyezze el, biztosítva a petíció benyújtóját, hogy megtakarítását bármikor felveheti, 
amennyiben ezt 15 nappal korábban kérelmezi. A petíció benyújtója 2010 decemberében 
pénzt kívánt felvenni, de meglepetésére nem egy letéti számla, hanem egy másodlagos piaci 
termék tulajdonosa volt. Ennek következtében a számlája 2017-ig zárolva marad. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy megsértették fogyasztói jogait és megállapítja, hogy több személy is 
ugyanebben a helyzetben van. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a banktisztviselőknek 
pontos tájékoztatást kell nyújtaniuk az ügyfeleik számára, és elegendő időt kell adni nekik, 
hogy alaposan tanulmányozhassák a szerződéseket és így önálló döntéseket tudjanak hozni.

Az 0548/2012 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói spanyol állampolgárok, akik a Nova Caixa Galicia bank ügyfelei voltak. 
A petíció benyújtói elmondják, hogy azt tanácsolták nekik, befektetésként vásároljanak magas 
hozamú, kis kockázattal járó lekötött betéteket. Úgy tűnik, azt is mondták nekik, hogy 
bármikor kivehetik a pénzüket. A lekötésekre vonatkozó szerződések megkötése után azonban 
állítólag rájöttek, hogy valójában elsőbbségi részvényeket, illetve alárendelt kölcsönöket 
adtak el nekik, amelyek magasabb kockázattal járnak, és amelyekhez nem lehet hozzáférni, 
hacsak el nem adják őket.

A 0676/2012 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panasszal él azzal kapcsolatosan, hogy Spanyolországban egyes bankok 
és takarékpénztárak csalárd módon értékesítenek „elsőbbségi részvényeket” az ügyfelek 
számára. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy hívjon fel bizonyos 
spanyol hatóságokat az ügy kivizsgálására, valamint arra, hogy biztosítsanak jogorvoslati 
lehetőségeket az érintett ügyfelek számára.

A 0677/2012 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panasszal él azzal kapcsolatosan, hogy Spanyolországban egyes bankok 
és takarékpénztárak csalárd módon értékesítenek „elsőbbségi részvényeket” az ügyfelek 
számára. A petíció benyújtója hozzáteszi, hogy maga is az ügy kárvallottja, mivel 2009-ben a 
Caja Madrid egy szabálytalanságokkal teli eljárás során elsőbbségi részvényeket adott el 
számára.
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A 0785/2012 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti, hogy takarékpénztárának igazgatója azt tanácsolta neki, hogy 
fektessen be a bank Valores Santander elnevezésű pénzügyi eszközébe, ami – a neki 
mondottak szerint – semmilyen kockázattal sem jár. Továbbá a petíció benyújtóját úgy 
tájékoztatták, hogy befektetett pénzét bármikor kiveheti. Később, mikor családja pénzügyi 
nehézségekkel szembesült, az igazgató azt mondta neki, nem kaphatja vissza a teljes összeget. 
Ekkor azt is megtudta, hogy a korábbi igazgatót elbocsátották állásából. 

A 0788/2012 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Nova Galicia Bank (NCG Banco) ügyfele Spanyolországban. A petíció 
benyújtója ismerteti, hogy a bank tanácsára olyan pénzügyi eszközökbe fektette pénzét, 
amelyről azt állították, semmilyen kockázattal sem járnak. Később kiderült, hogy tudta nélkül 
„elsőbbségi részvényeket” vagy „alárendelt kölcsönt” adtak el neki, amelyek magasabb 
kockázattal járnak, és sokat vesztettek értékükből. 

A 0949/2012 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói a Caixa Laietana takarékpénztár ügyfelei, amely azon pénzügyi intézetek 
egyike, amelyek 2010-ben egyesülve létrehozták a Bankia elnevezésű szervezetet. Azt 
kifogásolják, hogy megtévesztő módon közel 150 000 euró összesített értékben „elsőbbségi 
részvényeket” adtak el nekik. 2012 márciusában a bank állítólag azt mondta nekik, hogy az 
egész összeget el fogják veszíteni, ha nem fogadják el a Bankia-részvényeket.

Az 1044/2012 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kifogásolják, hogy Spanyolországban több bank ügyfeleinek csalárd 
módon értékesítettek elsőbbségi részvényeket és alárendelt kölcsönöket.

2. Elfogadhatóság

0513/2012 sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 12. 
0548/2012 sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 13. 
0676/2012 és 0677/2012 sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 28.
0785/2012 és 0788/2012 sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 15.
0949/2012 sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 14.
1044/2012 sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 5.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.

A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv1 (MiFID) a befektetési cégek és 
a hitelintézetek pénzügyi eszközökre, köztük elsőbbségi részvényekre, alárendelt és fedezett 
kötvényekre vonatkozó befektetési szolgáltatásaik nyújtását szabályozza. A MiFID 19. cikke 
tartalmazza azokat az üzletvitelre vonatkozó magatartási szabályokat, amelyeket a befektetési 
                                               
1 HL L 145., 2004.4.30., 1-44. o.
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szolgáltatás ügyfelek számára történő nyújtásakor be kell tartani. A MiFID 19. cikkének (2) 
bekezdése előírja, hogy a befektetési vállalkozások által az ügyfelekhez eljuttatott minden 
információnak tisztességesnek, egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell lennie. 
Megállapítja továbbá azt az általános kötelezettséget a pénzügyi szolgáltató számára, hogy 
amikor befektetési szolgáltatást nyújt, meg kell vizsgálnia annak a befektető számára való 
alkalmasságát és megfelelőségét. Konkrétabban a befektetési vállalkozás köteles 
információkat kérni annak megállapítása érdekében, hogy az ügyfél rendelkezik-e a szükséges 
tapasztalattal és ismeretekkel ahhoz, hogy megértse a termékkel vagy a nyújtott befektetési 
szolgáltatással járó kockázatokat. Az alkalmasság vizsgálata esetén a befektetési tanácsadás 
vagy portfóliókezelés előtt az ügyfél befektetési céljait és pénzügyi helyzetét is figyelembe 
kell venni. A MiFID 19. cikke szerinti kötelezettségeket az ügyfelek különböző kategóriáihoz 
állítják be. A kötelezettségeket lakossági ügyfelek érintettsége esetén teljes körűen 
alkalmazzák, a szakmai ügyfelek esetében pedig kiigazítják (ebben az esetben vélelmezik a 
tapasztalatot és az ismereteket). 
A Bizottság felel az uniós jog helyes tagállami átültetésének és alkalmazásának 
ellenőrzéséért. Az egyes esetekben nyújtott befektetési szolgáltatás pontos minősítése 
ugyanakkor – pl. hogy befektetési tanácsadásról vagy megbízások teljesítéséről van-e szó –
megköveteli az egyes esetek sajátos körülményeinek értékelését, és ez a nemzeti hatóságok 
hatáskörébe tartozik. Ez a helyzet a befektetőknek nyújtott félrevezetőnek tekinthető 
információval vagy azzal kapcsolatban is, hogy elsőbbségi részvények vagy fedezett 
kötvények egy adott hitelintézet általi értékesítése esetleg nem felel meg a fenti irányelvnek. 
Továbbá a nemzeti jogszabályok hatálya alá tartozik, és a hatóságok hatásköre, hogy 
döntsenek hamis információk nyújtásának vagy bizonyos információk elhallgatásának jogi 
következményeiről. 
A spanyol hatóságokkal történt kapcsolatfelvételből kiderül, hogy az illetékes spanyol 
hatóság, a CNVM (Comisión Nacional del Mercado de Valores) számos kezdeményezést tett 
különösen az elsőbbségi részvények piacának szabályozása és felügyelete érdekében. A 
szabályozói kezdeményezések az elsőbbségi részvények jellemzőivel és kockázataival, a 
részvények árazásával, illetve az elsőbbségi részvények kereskedési platformjának 
elérhetőségével kapcsolatos információk az ügyfelek számára történő előállítására és 
nyújtására irányultak.  A CNMV felügyeleti/végrehajtási kezdeményezései számos bank 
ellenőrzését és az elsőbbségi részvények kibocsátásának külön vizsgálatát foglalták 
magukban. 
Következtetés
Az egyes vállalkozások üzletvitelének vizsgálata az uniós jogszabályok fényében elsősorban a 
nemzeti hatóságok és bíróságok hatásköre. Az Európai Bizottság csak azokban az esetekben 
avatkozhat be, amikor az uniós jogot helytelenül ültetik át a nemzeti jogba vagy helytelenül 
alkalmazzák. 


