
CM\930077LT.doc PE506.326v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

27.2.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1247/2012 dėl tariamų pažeidimų parduodant finansines 
priemones Ispanijos taupomųjų bankų klientams, kurią pateikė Ispanijos 
pilietė Epifanio Vázquez Buendia, su keturiais parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai smerkia apgaulingą privilegijuotųjų akcijų pardavimą taupomųjų bankų 
klientams Ispanijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d. dėl peticijos Nr. 0513/2012

Peticijos tema yra panaši į 0513/2012 peticijos ir kitų peticijų, dėl kurių 2012 m. vasario 
18 d. buvo perduotas bendras pranešimas, turinį:

„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 skolas ir padengtas obligacijas, teikimas. 
FPRD 19 straipsnyje nustatytos įmonių veiklos taisyklės, kurių jos turi laikytis teikdamos 
paslaugas klientams. FPRD 19 straipsnio 2 dalyje taip pat reikalaujama, kad informacija, 
kurią investicinės įmonės teikia klientams, būtų teisinga, aiški ir neklaidinanti. Be to, 19 
straipsnyje nustatyta bendra finansinių paslaugų teikėjo pareiga teikiant investicines paslaugas 
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atlikti investuotojų tinkamumo arba atitikimo testą. Tiksliau tariant, investicinė įmonė privalo 
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).

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 vertinant galimai klaidinančiam 
investuotojams pateiktos informacijos pobūdį arba nustatant, ar konkrečių kredito įstaigų 
prekyba privilegijuotosiomis akcijomis ar padengtomis obligacijomis atitinka pirmiau minėtą 
teisės aktą. Be to, nacionalinės teisės aktai ir valdžios institucijos turi nustatyti teisines 
pasekmes pateikus neteisingą informaciją ar nuslėpus informaciją.

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 prekybą. 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 patikra, taip pat konkreti 
privilegijuotųjų akcijų išleidimo analizė.

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.“


