
CM\922981LT.doc PE502.154v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0513/2012 dėl nesąžiningos Ispanijos banko La Caixa Bank
veiklos, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Nayden Boyadzhiev

Peticija Nr. 0548/2012 dėl tariamo sukčiavimo parduodant finansines 
priemones taupomojo banko klientams, kurią pateikė Ispanijos piliečiai 
F. L. E nuo banko Caixanova nukentėjusių asmenų platformos 
(isp. Plataforma de Afectados Caixanova) vardu, su 1579 parašų

Peticija Nr. 0676/2012 dėl tariamo piktnaudžiavimo parduodant finansines 
priemones Ispanijos bankų ir taupomųjų bankų klientams, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Francisco Ramón Valiente Martínez

Peticija Nr. 0677/2012 dėl tariamo piktnaudžiavimo parduodant finansines 
priemones Ispanijos bankų ir taupomųjų bankų klientams, kurią pateikė 
Italijos pilietė María Alejandra Pizzorno García

Peticija Nr. 0785/2012 dėl įtariamo piktnaudžiavimo Ispanijos bankui 
parduodant klientams finansines priemones, kurią pateikė Ispanijos pilietė 
Eva Urbano Romero

Peticija Nr. 0788/2012 dėl įtariamo sukčiavimo parduodant finansines 
priemones taupomojo banko klientams, kurią pateikė Ispanijos pilietė 
Y.A.S.S.

Peticija Nr. 0949/2012 dėl pažeidimų parduodant finansines priemones 
taupomojo banko klientams, kurią pateikė Ispanijos pilietis Juan 
Campuzano Casas, su šešiais parašais

Peticija Nr. 1044/2012 dėl tariamų pažeidimų parduodant finansines 
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priemones Ispanijos bankų klientams, kurią pateikė Ispanijos pilietė 
Mercedes Roman Rodriguez, su penkiais parašais

1. Peticijos Nr. 0513/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas 2008 m. atidarė depozito sąskaitą La Caixa Bank Esteponos filiale. Banko 
tarnautojas rekomendavo jam deponuoti savo santaupas į produktą Cédulas Hipotecarias, 
užtikrindamas, kad jis galės atsiimti savo santaupas, jei pateiks prašymą prieš 15 d. Peticijos 
pateikėjas 2010 m. gruodžio mėn. norėjo atsiimti tam tikrą pinigų sumą, tačiau nustebo 
sužinojęs, kad vietoj depozito sąskaitos jam priklausė antrinis rinkos produktas. Dėl to jis 
negali naudotis savo sąskaita iki 2017 m. Peticijos pateikėjas mano, kas buvo pažeistos jo 
vartotojo teisės ir teigia, kad taip atsitinka daugybei žmonių. Jis mano, kad banko darbuotojai 
turėtų suteikti savo klientams tikslią informaciją ir skirti jiems pakankamai laiko išsamiai 
išsinagrinėti sutartis, kad jie galėtų priimti nepriklausomus sprendimus.

Peticijos Nr. 0548/2012 santrauka

Peticijos pateikėjai yra Ispanijos piliečiai ir banko Nova Caixa Galicia klientai. Peticijos 
pateikėjai aiškina, kad jiems buvo patarta investuoti į terminuotuosius indėlius, kurių grąža 
didelė, o rizika maža. Atrodo, kad jiems taip pat buvo pasakyta, kad jie galės atsiimti savo 
turtą bet kuriuo metu. Tačiau sudarę sutartį dėl indėlių peticijos pateikėjai esą pamatę, kad iš 
tikrųjų jiems buvo parduotos privilegijuotosios akcijos arba subordinuotoji skola, o jų rizika 
didesnė ir prie jų negalima prieiti, nebent jos būtų parduotos.

Peticijos Nr. 0676/2012 santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Ispanijos bankai ir taupomieji bankai, naudodamiesi 
apgaule, pardavinėjo klientams privilegijuotąsias akcijas. Peticijos pateikėjas ragina Europos 
Parlamentą primygtinai paraginti įvairias Ispanijos valdžios institucijas išnagrinėti šį klausimą 
ir atlyginti žalą patyrusiems klientams.

Peticijos Nr. 0677/2012 santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Ispanijos bankai ir taupomieji bankai, naudodamiesi 
apgaule, pardavinėjo klientams privilegijuotąsias akcijas. Peticijos pateikėja priduria, kad yra 
viena iš nukentėjusių asmenų, ir aiškina, kad 2009 m. bankas „Caja Madrid“, taikydamas 
procedūrą, kurioje buvo daug pažeidimų, pardavė jai privilegijuotąsias akcijas.

Peticijos Nr. 0785/2012 santrauka

Peticijos pateikėja aiškina, kad jos taupomojo banko direktorius patarė jai investuoti į šio 
banko Valores Santander − finansinę priemonę, kurią jai pristatė kaip visiškai nerizikingą.
Peticijos pateikėjai taip pat buvo pasakyta, kad ji galės atsiimti savo turtą bet kuriuo metu.
Vėliau, kai jos šeima susidūrė si ekonominiais sunkumais, naujasis direktorius jai pasakė, jog 
ji negalės atsiimti visos sumos. Ją taip pat informavo, kad ankstesnis direktorius buvo atleistas 
iš darbo.

Peticijos Nr. 0788/2012 santrauka
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Peticijos pateikėja yra banko Novagalicia Banco (NCG Banco) Ispanijoje klientė. Ji aiškina, 
kad bankui patarus ji investavo į finansinius produktus, kuriuos jai pristatė kaip visiškai 
nerizikingus. Vėliau paaiškėjo, kad jai nežinant ji įsigijo privilegijuotąsias akcijas arba 
subordinuotąją skolą, o jų rizika didesnė ir jų vertė smarkiai krito.

Peticijos Nr. 0949/2012 santrauka

Peticijos pateikėjai yra taupomojo banko Caixa Laietana, kuris yra viena iš finansų įstaigų, 
kurioms susijungus 2010 m. įsteigta Bankia, klientai. Jie teigia, kad jiems apgaulės būdu buvo 
parduotos „privilegijuotosios akcijos“, kurių bendra vertė sudarė apie 150 000 EUR. 2012 m. 
kovo mėn. bankas tariamai peticijos pateikėjams pranešė, kad jei jie nepirks Bankia akcijų, 
praras visą šią sumą.

Peticijos Nr. 1044/2012 santrauka

Peticijos pateikėjai teigia, kad kelių Ispanijos bankų klientams nesąžiningai parduodamos 
privilegijuotosios akcijos ir subordinuotoji skola.

2. Priimtinumas

0513/2012: paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 12 d.
0548/2012: paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 13 d.
0676/2012 ir 0677/2012: paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 28 d.
0785/2012 ir 0788/2012: paskelbta priimtina 2012 m. spalio 15 d.
0949/2012: paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 14 d.
1044/2012: paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 5 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 
dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Finansinių priemonių rinkų direktyva 2004/39/EB (FPRD)1 reglamentuojamas investicinių 
įmonių ir kredito įstaigų investavimo paslaugų, susijusių su finansinėmis priemonėmis, 
įskaitant privilegijuotąsias akcijas, subordinuotąsias ir padengtas obligacijas, teikimas. FPRD 
19 straipsnyje nustatytos įmonių veiklos taisyklės, kurių jos turi laikytis teikdamos paslaugas 
klientams. FPRD 19 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad informacija, kurią investicinės 
įmonės teikia klientams, būtų teisinga, aiški ir neklaidinanti. 19 straipsnyje taip pat nustatyta 
bendra finansinių paslaugų teikėjo pareiga teikiant investicines paslaugas atlikti investuotojų 
tinkamumo arba atitikimo testą. Tiksliau tariant, investicinė įmonė įsipareigojusi prašyti 
pateikti informaciją, siekdama nustatyti, ar klientas turi reikiamą patirtį ir žinias, kad suprastų 
riziką, susijusią su siūlomu produktu arba teikiama investicine paslauga. Tinkamumo testo 
atveju prieš konsultuojant investavimo klausimais arba prieš pradedant valdyti investicinį 
portfelį taip pat turėtų būti atsižvelgiama į kliento investavimo tikslus ir jo finansinę padėtį.
FPRD 19 straipsnyje nustatytos pareigos suskirstytos pagal skirtingas klientų kategorijas. Jos 
be išlygų taikomos dalyvaujantiems mažmeniniams klientams ir pritaikomos profesionaliems 
klientams (šiuo atveju daroma prielaida, kad profesionalus klientas turi reikiamas žinias ir 
patirtį).
                                               
1 OL L 145, 2004 4 30, p. 1-44.
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Europos Komisija privalo stebėti, kad valstybės narės teisingai perkeltų ir taikytų ES teisės 
aktus. Tačiau konkrečiu atveju teikiamos investicinės paslaugos, pvz., konsultacijų investicijų 
klausimais ar pavedimų vykdymo, sąlygas reikia įvertinti atsižvelgiant į specifines kiekvieno 
atvejo aplinkybes ir šių sąlygų nustatymas priklauso kompetentingų nacionalinės valdžios 
institucijų ir teismų kompetencijai. Tai taikytina ir galimai klaidinančiam investuotojams 
pateiktos informacijos pobūdžiui arba klausimui, ar konkrečių kredito įstaigų prekyba 
privilegijuotosiomis akcijomis ar padengtomis obligacijomis gali nederėti su pirmiau minėta 
sistema. Be to, dėl teisinių pasekmių pateikus neteisingą informaciją ar nuslėpus informaciją 
pagal nacionalinės teisės aktus sprendžia nacionalinės valdžios institucijos.
Susisiekus su Ispanijos valdžios institucijomis paaiškėjo, kad kompetentinga Ispanijos 
institucija CNVM (isp. Comisión Nacional del Mercado de Valores) ėmėsi kelių iniciatyvų 
reguliuoti ir prižiūrėti visų pirma privilegijuotųjų akcijų rinką. Reguliavimo iniciatyvos 
susijusios su klientams rengiama ir teikiama informacija apie privilegijuotųjų akcijų savybes 
ir riziką, akcijų kainas ir privilegijuotųjų akcijų prekybos platformos prieinamumą. CNVM 
priežiūros (vykdymo) iniciatyvas sudaro keleto bankų patikros, taip pat konkreti 
privilegijuotųjų akcijų išleidimo analizė.
Išvada
Kompetencija tirti pavienių įmonių veiksmus atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktus visų pirma 
priklauso nacionalinėms valdžios institucijoms ir teismams. Europos Komisija gali įsikišti tik 
tais atvejais, kai Sąjungos teisė netinkamai perkeliama į nacionalinę teisę arba netinkamai 
taikoma.“


