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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: az Epifanio Vázquez Buendia spanyol állampolgár által benyújtott 1247/2012 
sz., 4 aláírást tartalmazó petíció Spanyolországban a pénzügyi eszközök 
takarékpénztári ügyfeleknek történő értékesítésekor tapasztalt állítólagos 
visszaélésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói felpanaszolják, hogy „elsőbbségi részvények” takarékpénztárak 
ügyfeleinek való értékesítése félrevezető volt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

A Bizottságtól kapott válasz a 0513/2012. számú petíciót illetően, beérkezett 2012. december 
18-én.

A petíció tárgya hasonlít a 0513/2012. számú és az azt követő petíciók tárgyához, amelyekre 
vonatkozón a Bizottság 2012. február 18-án összevont tájékoztatást adott:

„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 
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tartalmazza azokat az üzletvitelre vonatkozó magatartási szabályokat, amelyeket a befektetési 
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.

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.”


