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

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

27.2.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1247/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Epifanio Vázquez Buendia un kam pievienoti 4 paraksti, par iespējamiem 
pārkāpumiem, kas pieļauti, pārdodot finanšu instrumentus krājbanku klientiem 
Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji ziņo par maldinošu „priekšrocību akciju” pārdošanu krājbanku 
klientiem Spānijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī attiecībā uz lūgumrakstu 
Nr. 0513/2012

Lūgumraksta temats ir līdzīgs lūgumraksta Nr. 0513/2012 un citu lūgumrakstu tematam, uz 
kuriem 2012. gada 18. decembrī Komisija sniedza kopīgu atbildi:

„Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem1 (turpmāk „Direktīva”), 
reglamentē ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu 
attiecībā uz finanšu instrumentiem, tostarp priekšrocību akcijām, subordinētajām vai segtajām 
obligācijām. Direktīvas 19. pantā ir paredzētas profesionālās ētikas normas, kas ir jāievēro, 
sniedzot ieguldījumu pakalpojumus klientiem. Direktīvas 19. panta 2. punktā ir noteikts, ka 

                                               
1 OV L 145, 30.4.2004., 1.-44. lpp.
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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, nodrošinot 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. Direktīvas 19. pantā 
noteiktās saistības ir pielāgotas dažādu kategoriju klientiem. Tās piemēro pilnīgi, ja ir 
iesaistīti mazumtirdzniecības klienti, un attiecīgi pielāgo profesionālu klientu gadījumā (šajā 
gadījumā pieņemot, ka klientam ir zināšanas un pieredze).

Komisija ir atbildīga par ES tiesību aktu pareizas transponēšanas un piemērošanas dalībvalstīs 
pārraudzību. Tomēr atsevišķi sniegta ieguldījumu pakalpojuma konkrētai kvalificēšanai, 
piemēram, noteikšanai, vai pakalpojums ir ieguldījumu konsultācijas vai rīkojumu izpilde, ir 
jāveic katra gadījuma konkrēto apstākļu izvērtēšana, un šī kvalificēšana ietilpst valsts 
kompetento iestāžu un tiesu kompetencē. Katra gadījuma konkrēto apstākļu izvērtēšana jāveic 
arī gadījumos, kad ieguldītājiem, iespējams, tiek sniegta maldinoša informācija, vai lai 
noteiktu, vai konkrētas kredītiestādes pārdevušas priekšrocību akcijas vai segtās obligācijas 
saskaņā ar iepriekš minēto sistēmu. Turklāt lēmumu pieņemšana par juridiskajām sekām 
gadījumos, kad informācija tiek slēpta vai sniegta nepatiesa informācija, ir valsts iestāžu 
kompetencē, un šīs sekas jānosaka valsts tiesību aktos.

Pēc sazināšanās ar Spānijas varas iestādēm šķiet, ka Spānijas kompetentā iestāde CNVM
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) ir sākusi vairākas iniciatīvas, lai reglamentētu 
un uzraudzītu tirgošanos, jo īpaši ar priekšrocību akcijām. Likumdošanas iniciatīvas attiecās 
uz informāciju, kas jāuzrāda un jāsniedz klientiem par priekšrocību akciju īpatnībām un ar 
tām saistīto risku, akciju cenu noteikšanu, kā arī priekšrocību akciju tirdzniecībai paredzētas 
platformas pieejamību. CNMV uzraudzības/izpildes iniciatīvas aptvēra vairāku banku 
pārbaudes, kā arī priekšrocību akciju izdošanas īpašu analīzi.

Atsevišķu uzņēmumu darbības izmeklēšana, ņemot vērā Savienības tiesību aktus, ir valsts 
iestāžu un tiesu primārā kompetence. Eiropas Komisija var iejaukties tikai valsts līmenī 
kļūdaini transponētu Savienības tiesību aktu vai Savienības tiesību aktu nepareizas 
piemērošanas gadījumā.”


