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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0862/2012, którą złożył Otto Röver (Niemcy), w sprawie wyroków 
sądowych i decyzji bawarskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony 
Konsumentów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że został oszukany przez pracowników banku i nakłoniony do 
kupna świadectw o wartości 450 000 euro. Podjął on kroki prawne, jednak jego skarga została 
odrzucona. W trakcie kolejnej sprawy składający petycję zawarł z bankiem, w stosunku do 
którego wysuwa oskarżenie, porozumienie finansowe. Składający petycję wszczął też 
postępowanie przeciwko pracownikom banku, którzy, jak sądzi, zostali specjalnie 
przeszkoleni, aby nakłaniać klientów w starszym wieku do inwestowania w ryzykowne 
produkty finansowe. Wniósł on też skargę do bawarskiego Ministerstwa Sprawiedliwości 
i Ochrony Konsumentów. Ministerstwo to nie dopatrzyło się jednak podstaw do zbadania 
sprawy. Składający petycję twierdzi, że nie znalazłby się w takim położeniu, gdyby państwo 
niemieckie wdrożyło w odpowiednim czasie dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych. Domaga się on przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 5 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych nr 2004/39/WE (MiFID)1 reguluje 
świadczenie usług inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje 
                                               
1 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1–44.
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kredytowe w odniesieniu do instrumentów finansowych. Artykuł 19 MiFID określa 
obowiązki w zakresie prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług 
inwestycyjnych na rzecz klientów. Ponadto, na mocy art. 19 ust. 2 MiFID, przedsiębiorstwa 
inwestycyjne zobowiązane są przekazywać klientom informacje w sposób rzetelny, 
zrozumiały i niewprowadzający w błąd. Przepisy zawarte we wspomnianym artykule 
nakładają również na podmiot świadczący usługi finansowe obowiązek dokonania oceny 
adekwatności lub właściwego dopasowania usług inwestycyjnych do danego inwestora. 
Przedsiębiorstwo inwestycyjne jest w szczególności zobowiązane do uzyskania od klienta 
informacji umożliwiających określenie, czy klient posiada odpowiednie doświadczenie i 
wystarczającą wiedzę, aby zrozumieć ryzyko związane z nabywanym produktem lub 
świadczoną usługą inwestycyjną. W odniesieniu do oceny adekwatności należy również, 
przed podjęciem świadczenia usługi doradztwa finansowego oraz zarządzania portfelem, 
uwzględnić cele inwestycyjne oraz sytuację finansową klienta.
Przed 1 listopada 2007 r. (data wejścia w życie dyrektywy 2004/39/WE) świadczenie 
większości usług inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych przez 
przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe regulowała na szczeblu UE dyrektywa 
93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów 
wartościowych. Na mocy tej dyrektywy przedsiębiorstwa oferujące usługi inwestycyjne 
objęte dyrektywą musiały stosować się do pewnych reguł postępowania (działanie w sposób 
uczciwy i sprawiedliwy, w najlepiej rozumianym interesie klienta, zachowując integralność 
rynków, unikanie konfliktu interesów). Należy zwrócić uwagę, że doradztwo inwestycyjne 
nie było jedną z głównych usług objętych dyrektywą 93/22/EWG.
Niemniej jednak dokładne zakwalifikowanie usługi inwestycyjnej wyświadczonej w
konkretnym przypadku (np. doradztwo inwestycyjne lub realizacja zleceń) lub kwestia 
ewentualnego mylącego charakteru przekazanych informacji wymaga oceny konkretnych 
okoliczności każdego przypadku i leży w gestii krajowych władz i organów sądowych. 
Ponadto w gestii władz krajowych leży określenie w ramach przepisów krajowych 
konsekwencji prawnych przekazywania fałszywych lub mylących informacji.

Zasadą prawa UE jest ponadto to, że państwa członkowskie zobowiązane są, jeżeli spełnione 
zostały określone warunki, zrekompensować straty i szkody wyrządzone osobom fizycznym 
wskutek naruszeń prawa unijnego (np. niewdrożenie przez państwo dyrektywy), za które 
mogą ponosić odpowiedzialność1. Jednakże każda szkoda, jaką wyrządziły instytucje 
krajowe, może skutkować jedynie odpowiedzialnością ze strony danego państwa 
członkowskiego, a sądy krajowe posiadają wyłączną jurysdykcję w zakresie rekompensaty 
takiej szkody.

Głównym uprawnieniem sądów krajowych jest orzekanie o ewentualnej odpowiedzialności 
państw członkowskich za szkody wyrządzone przez nie wskutek naruszeń prawodawstwa 
unijnego, a także badanie postępowania poszczególnych przedsiębiorstw inwestycyjnych lub 
instytucji kredytowej w stosunkach z klientami w świetle ustawodawstwa krajowego 
transponującego prawodawstwo UE, oraz ewentualnie wydawanie orzeczeń w sprawie 
środków zaradczych dostępnych inwestorom, którzy ponieśli szkody.

                                               
1 ETS, 19 listopada 1991 r., sprawy C-6/90 i C-9/90, 19 listopada 1991 r., Francovich and Bonifaci.


