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Temats: Lūgumraksts Nr. 0862/2012, ko iesniedza Vācijas valstpiederīgais Otto Röver, par 
tiesas spriedumiem un lēmumiem, kurus pieņēmusi Bavārijas Tieslietu un 
patērētāju aizsardzības ministrija

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka banku darbinieki ar viltu lika viņam nopirkt sertifikātus,
kuru vērtība ir EUR 450 000. Viņš iesniedza lietu tiesā, bet viņa sūdzība tika noraidīta. Pēc 
tam šajā lietā lūgumraksta iesniedzējs un apsūdzētā banka panāca finansiālo vienošanos. 
Lūgumraksta iesniedzējs ir uzsācis tiesvedību arī pret bankas darbiniekiem, kas, viņaprāt, ir 
speciāli apmācīti pārliecināt gados vecākus klientus ieguldīt riskantajos finanšu produktos. 
Viņš ir iesniedzis sūdzību arī Bavārijas Tieslietu un patērētāju aizsardzības ministrijā. Tomēr 
pēdējā nesaskatīja iemeslu izmeklēt šo lietu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš 
nenonāktu šādā situācijā, ja Vācija būtu laicīgi īstenojusi Direktīvu 2004/39/EK par finanšu 
instrumentu tirgiem. Viņš pieprasa jautājuma izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. novembrī. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

„Finanšu instrumentu tirgu Direktīva 2004/39/EK1 (FITD) reglamentē to, kā ieguldījumu 
sabiedrības un kredītiestādes saistībā ar finanšu instrumentiem sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus. Direktīvas 19. pantā ir paredzētas profesionālās ētikas normas, kas ir jāievēro, 
sniedzot ieguldījumu pakalpojumus klientiem. Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 2. punktā ir 
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noteikts, ka visai informācijai, ko ieguldījumu sabiedrības sniedz klientiem, ir jābūt patiesai, 
skaidrai un tā nedrīkst būt maldinoša. Direktīvas 19. pantā ir noteikts arī vispārējs pienākums 
finanšu pakalpojumu sniedzējam, piedāvājot ieguldījumu pakalpojumus, veikt ieguldītāju 
piemērotības vai atbilstības pārbaudi. Konkrētāk, ieguldījumu sabiedrībai ir pienākums 
pieprasīt informāciju, lai noteiktu, vai klientam ir pieredze un zināšanas, kas nepieciešamas, 
lai izprastu ar produktu vai sniegto ieguldījumu pakalpojumu saistīto risku. Piemērotības 
pārbaudes gadījumā pirms ieguldījumu konsultāciju sniegšanas vai portfeļa pārvaldīšanas 
būtu jāņem vērā arī klienta ieguldījumu mērķi un finanšu stāvoklis.
Pirms 2007. gada 1. novembra (datuma, kad spēkā stājās Direktīva 2004/39/EK) lielākās daļas 
to ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, kas attiecas uz ieguldījumu sabiedrību un 
kredītiestāžu finanšu instrumentiem, ES līmenī reglamentēja 1993. gada 10. maija Direktīva 
93/22/EEK par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā. Saskaņā ar Direktīvu 
93/22/EEK sabiedrībām, kas sniedz šajā direktīvā paredzētos ieguldījumu pakalpojumus, ir 
jāievēro atsevišķi profesionālās ētikas noteikumi (jārīkojas godīgi un taisnīgi, ievērojot klientu 
intereses un tirgu integritāti un novēršot interešu konfliktus). Būtu jāatzīmē, ka ieguldījumu 
konsultācijas nebija iekļautas Direktīvā 93/22/EK reglamentētajā pamatpakalpojumu klāstā.
Tomēr, lai precīzi kvalificētu konkrētā gadījumā sniegto ieguldījumu pakalpojumu 
(piemēram, vai attiecīgais padoms ir uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju vai rīkojumu 
izpildi) vai konstatētu sniegtās informācijas iespējami maldinošo raksturu, ir jānovērtē katras 
lietas īpašie apstākļi, ko dara valstu iestādes un tiesas. Papildus tam lēmumus par sniegtās 
nepareizās vai maldinošās informācijas tiesiskajām sekām pieņem valsts iestādes atbilstoši 
valsts tiesību aktiem. 

Turklāt tas ir Savienības tiesību princips, ka dalībvalstīm, ievērojot noteiktus nosacījumus, ir 
pienācīgi jākompensē indivīda ciestie zaudējumi un viņam nodarītais kaitējums, ja ir 
pārkāptas Savienības tiesības (piemēram, valsts nav izpildījusi pienākumu īstenot direktīvu) 
un šajā pārkāpumā ir vainojamas dalībvalstis1. Tomēr par visiem zaudējumiem, ko radījusi 
valsts iestāde, atbildīga ir vienīgi attiecīgā dalībvalsts, un tikai valstu tiesām ir piekritīgas 
lietas, kurās skata prasības par šādu zaudējumu atlīdzību. 

Valstu tiesas ir galvenās instances, kas konstatē iespējamo dalībvalsts atbildību prasījumos 
atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, tām pārkāpjot Savienības tiesību aktus, un veic 
izmeklēšanu par atsevišķu ieguldījumu sabiedrību vai kredītiestāžu rīcību attiecībā uz saviem 
klientiem, ņemot vērā valstu tiesību aktus, kuros transponētas ES normas, un, iespējams, 
pieņemt lēmumu par zaudējumus cietušajiem ieguldītājiem pieejamiem tiesību aizsardzības 
līdzekļiem.“
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