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Tema: Peticija Nr. 0862/2012 dėl teismo nutarčių ir Bavarijos teisingumo ir vartotojų 
apsaugos ministerijos priimtų sprendimų, kurią pateikė Vokietijos pilietis Otto 
Röver

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo teigimu, banko darbuotojai apgaulės būdu jį įtikino įsigyti sertifikatų už 
450 000 EUR. Jis ėmėsi teisinių veiksmų, tačiau jo skundas buvo atmestas. Nagrinėjant 
vėlesnę bylą peticijos pateikėjas ir kaltinamasis bankas pasiekė finansinį susitarimą. Peticijos 
pateikėjas taip pat ėmėsi procesinių veiksmų prieš banko darbuotojus, kurie, jo įsitikinimu, 
buvo specialiai apmokyti įtikinti vyresnio amžiaus klientus investuoti į rizikingus finansinius 
produktus. Be to, jis pateikė skundą Bavarijos teisingumo ir vartotojų apsaugos ministerijai, 
tačiau pastaroji nematė prasmės tirti šios bylos. Pasak peticijos pateikėjo, taip nebūtų nutikę, 
jei Vokietijos valstybė būtų tinkamu metu įgyvendinusi Direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių 
priemonių rinkų. Jis prašo atlikti tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

Remiantis Direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų1 (angl. MiFID) 
reglamentuojamas investicinių įmonių ir kredito įstaigų investicinių paslaugų teikimas, susijęs 
su finansinėmis priemonėmis. MiFID 19 straipsnyje nustatyta, kaip vykdomi verslo 
įsipareigojimai, kurių turi būti laikomasi teikiant investicines paslaugas klientams. Pagal 
                                               
1 OL L 145, 2004 4 30, p. 1–44.
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MiFID 19 straipsnio 2 dalį reikalaujama, kad informacija, kurią investicinės įmonės teikia 
klientams, būtų teisinga, aiški ir neklaidinanti. 19 straipsnyje taip pat nustatytas bendras 
finansinių paslaugų teikėjo įsipareigojimas teikiant investicines paslaugas atlikti investuotojų 
tinkamumo arba adekvatumo testą. Kalbant konkrečiau, investicinė įmonė įsipareigojusi 
prašyti informacijos, kad galėtų nustatyti, ar klientas yra įgijęs reikiamos patirties ir žinių, kad 
suvoktų riziką, susijusią su produktu arba teikiama investicine paslauga. Kai tikrinamas 
tinkamumas, prieš konsultuojant investavimo klausimais ar pradedant valdyti portfelį turėtų 
būti atsižvelgta ir į kliento investavimo tikslus bei jo finansinę padėtį.

Iki 2007 m. lapkričio 1 d. (Direktyvos 2004/39/EB taikymo pradžios data) daugumos 
investicinių paslaugų, susijusių su investicinių įmonių ir kredito įstaigų finansinėmis 
priemonėmis, teikimas ES lygmeniu buvo reglamentuojamas pagal 1993 m. gegužės 10 d. 
Direktyvą 93/22/EB dėl investicinių paslaugų vertybinių popierių srityje (angl. ISD). 
Remiantis Direktyva 93/22/EB, įmonės, teikiančios investicines paslaugas, kurias apima ši 
direktyva, turėjo laikytis tam tikrų elgesio taisyklių (veikti sąžiningai ir teisingai, atsižvelgiant 
į tai, kas geriausia klientui, ir į rinkų vientisumą, vengti interesų konfliktų). Turėtų būti 
pažymėta, kad konsultacijos investavimo klausimais neįtrauktos į pagrindines Direktyva 
93/22/EB apimamas paslaugas.

Vis dėlto konkrečios individualiu atveju teikiamos investicinės paslaugos ypatybės (pvz., ar 
tai konsultacija investavimo klausimais, ar pavedimų vykdymas) arba klausimas dėl galimo 
klaidinančio suteiktos informacijos pobūdžio reikalauja atlikti specifinių kiekvieno atvejo 
aplinkybių vertinimą, o tai priklauso nacionalinių valdžios institucijų ir teismų kompetencijai. 
Be to, sprendimų dėl teisinių teikiamos apgaulingos ar klaidinančios informacijos pasekmių 
priėmimas patenka į nacionalinių teisės aktų ir valdžios institucijų veiklos sritį.

Maža to, laikomasi Sąjungos teisės principo, jog tais atvejais, kai tenkinamos tam tikros 
sąlygos, valstybės narės įpareigotos atlyginti nuostolius ir žalą, padarytus asmenims dėl to, 
kad buvo pažeista Sąjungos teisė (pvz., valstybei neįgyvendinus direktyvos), už kuriuos jos
gali būti laikomos atsakingomis1. Tačiau atsakomybė už bet kokią nacionalinių valdžios 
institucijų padarytą žalą gali tekti tik atitinkamai valstybei narei ir jurisdikcija nurodyti 
atlyginti šią žalą priklauso tik nacionaliniams teismams.

Priimti sprendimus dėl bet kokios galimos valstybių narių atsakomybės už žalą, jų padarytą 
pažeidus Sąjungos teisės aktus, taip pat tirti atskirų investicinių įmonių ar kredito įstaigų 
elgesį bendraujant su klientais atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, kuriais į nacionalinę 
teisę perkeliami ES teisės aktai, ir galimai dėl nukentėjusiems investuotojams prieinamų 
taisomųjų priemonių pirmiausia priklauso nacionaliniams teismams.

                                               
1 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 1991 m. lapkričio 19 d., sprendimai bylose C-6/90 ir C-9/90 
(Francovich ir Bonifaci).


