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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.2.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1247/2012, którą złożył Epifanio Vázquez Buendia (Hiszpania) 
z 4 podpisami, w sprawie domniemanych nadużyć przy sprzedaży 
instrumentów finansowych klientom kas oszczędnościowych w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informują o dokonywanej w oszukańczy sposób sprzedaży „akcji 
uprzywilejowanych” klientom kas oszczędnościowych w całej Hiszpanii.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 18 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji dotycząca petycji 0513/2012, otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Przedmiot petycji jest podobny do przedmiotu petycji 0513/2012 i następnych, w związku z 
którymi wydano wspólny komunikat w dniu 18 lutego 2012 r.:

„Świadczenie usług inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje 
kredytowe w zakresie instrumentów finansowych, w tym akcji uprzywilejowanych, obligacji 
podporządkowanych lub obligacji zabezpieczonych regulują przepisy dyrektywy 
2004/39/WE1 w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). Artykuł 19 MiFID 
określa obowiązki w zakresie prowadzenia działalności w przypadku świadczenia usług 
inwestycyjnych na rzecz klientów. Ponadto, na mocy art. 19 ust. 2 MiFID, przedsiębiorstwa 
inwestycyjne zobowiązane są do przekazywania klientom informacji w sposób rzetelny, 

                                               
1 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1–44.
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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. Zobowiązania określone 
w art. 19 MiFID są zróżnicowane w zależności od kategorii klienta. Są one stosowane w 
całości w stosunku do klientów detalicznych, natomiast w stosunku do klientów branżowych 
są one odpowiednio dostosowywane (w tym przypadku z góry zakłada się wystarczający 
poziom wiedzy i doświadczenia).

Zadaniem Komisji jest monitorowanie prawidłowej transpozycji i stosowania prawa UE. 
Niemniej jednak, szczegółowa klasyfikacja usługi inwestycyjnej świadczonej w konkretnym 
przypadku, np. doradztwo finansowe, realizacja zleceń w imieniu klientów, wymaga oceny 
konkretnych okoliczności każdej sprawy i leży w gestii właściwych organów i sądów 
krajowych. Powyższa reguła znajduje zastosowanie także do ewentualnego wprowadzającego 
w błąd charakteru informacji przekazywanych inwestorom lub do rozstrzygnięcia, czy 
prowadzona przez dane instytucje kredytowe sprzedaż akcji uprzywilejowanych lub obligacji 
zabezpieczonych może nosić znamiona niezgodności z powyższymi regulacjami. Ponadto 
prawne następstwa udzielenia nieprawdziwych informacji lub zatajenia informacji 
regulowane są przepisami ustawodawstwa krajowego i decyzjami władz krajowych.

Z kontaktów z władzami Hiszpanii wynika, że właściwy hiszpański organ CNVM (Comisión 
Nacional del Mercado de Valores) podjął szereg działań mających na celu uregulowanie i 
wprowadzenie specjalnego nadzoru nad rynkowymi transakcjami sprzedaży akcji 
uprzywilejowanych. Działania regulacyjne dotyczyły informacji, które mają być 
przedstawiane i przekazywane klientom, o cechach charakterystycznych akcji 
uprzywilejowanych i o ryzyku z nimi związanym, a także o dostępności platformy obrotu
takimi akcjami. Działania CNMV w zakresie nadzoru i egzekwowania opisanych powyżej 
zasad obejmowały inspekcje przeprowadzone w wielu bankach, jak również szczegółową 
analizę emisji akcji uprzywilejowanych.

Do jednej z najważniejszych kompetencji władz i sądów krajowych należy badanie zgodności 
prowadzenia działalności przez poszczególne przedsiębiorstwa z prawodawstwem UE. 
Komisja Europejska może interweniować jedynie w przypadkach niewłaściwej transpozycji 
na szczeblu krajowym lub w przypadku niewłaściwego stosowania prawa UE.”


