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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

28.8.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0513/2012, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Nayden 
Boyadzhiev, par Spānijas bankas La Caixa Bank krāpniecisko praksi

Lūgumraksts Nr. 0548/2012, ko Plataforma de Afectados Caixanova
(Platforma Caixa Nova darbību skartajiem) vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais F. L. E. un kam pievienoti 1579 paraksti, par iespējamu 
krāpšanu, pārdodot finanšu instrumentus krājbankas klientiem

Lūgumraksts Nr. 0676/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Francisco Ramón Valiente Martínez, par iespējamiem pārkāpumiem finanšu 
instrumentu pārdošanā Spānijas banku un krājbanku klientiem

Lūgumraksts Nr. 0677/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā María 
Alejandra Pizzorno García, par iespējamiem pārkāpumiem finanšu 
instrumentu pārdošanā Spānijas banku un krājbanku klientiem

Lūgumraksts Nr. 0785/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Eva 
Urbano Romero, par iespējamu negodīgu rīcību finanšu instrumentu 
tirdzniecībā kādas Spānijas bankas klientiem

Lūgumraksts Nr. 0788/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Y. A. S. S., 
par iespējamu krāpšanu finanšu instrumentu tirdzniecībā krājbankas 
klientam

Lūgumraksts Nr. 0949/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Juan 
Campuzano Casas un kam pievienoti 6 paraksti, par iespējamu negodīgu 
rīcību finanšu instrumentu tirdzniecībā pret kādas krājbankas klientiem

Lūgumraksts Nr. 1044/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Mercedes 
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Roman Rodriguez un kam pievienoti 5 paraksti, par iespējamu negodīgu 
rīcību attiecībā uz finanšu instrumentu tirdzniecību banku klientiem Spānijā

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

Lūgumraksts Nr. 1343/2012, ko Plataforma de afectados Vigo Val-Miñor
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Manuel Estévez Rodríguez,
par iespējamiem pārkāpumiem finanšu instrumentu pārdošanā Spānijas 
krājbanku klientiem

Lūgumraksts Nr. 1498/2012, ko Coordenadora de Plataformas de Afectados 
pelas Participaçoes Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Xesus Dominguez Dominguez un kam pievienoti 
43 000 parakstu, par riskantu finanšu instrumentu krāpniecisku pārdošanu, 
ko veic Spānijas bankas

Lūgumraksts Nr. 1662/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Amparo 
García Ovejero, par iespējamu krāpšanu un ļaunprātīgu situācijas 
izmantošanu, krājbankas klientei pārdodot finanšu instrumentus

1. Lūgumraksta Nr. 0513/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs 2008. gadā atvēra depozīta kontu La Caixa bankas Estepona filiālē.
Bankas ierēdnis ieteica viņam ieguldīt ietaupījumus produktā Cédulas Hipotecarias, 
apliecinot, ka viņš varēs izņemt savus ietaupījumus, piesakot to 15 dienas iepriekš.
Lūgumraksta iesniedzējs 2010. gada decembrī vēlējās izņemt daļu naudas, bet pārsteigts 
atklāja, ka depozīta konta vietā viņam pieder sekundārā tirgus produkts. Tā rezultātā viņa 
konts nav pieejams līdz 2017. gadam. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāptas viņa 
kā patērētāja tiesības, un apgalvo, ka daudzi cilvēki ir tādā pašā situācijā kā viņš. Viņš 
uzskata, ka bankas darbiniekiem būtu jāsniedz klientiem precīza informācija un jāatvēl tiem 
pietiekami ilgs laiks, lai viņi varētu sīki iepazīties ar līgumu, tādējādi ļaujot viņiem pieņemt 
neatkarīgus lēmumus.

Lūgumraksta Nr. 0548/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji ir Spānijas valstspiederīgie, kuri bija Nova Caixa Galicia bankas 
klienti. Lūgumraksta iesniedzēji skaidro, ka viņiem tika ieteikts ieguldīt „fiksēta termiņa
noguldījumos” ar augstiem ienākumiem un zemu risku. Šķiet, ka viņiem arī teica, ka viņi 
varēs izņemt savus līdzekļus jebkurā laikā. Tomēr pēc noguldījumu līgumu noslēgšanas 
lūgumraksta iesniedzēji esot uzzinājuši, ka viņiem faktiski ir tikušas pārdotas „priviliģētās 
akcijas” vai „subordinētais aizņēmums”, kas ietver augstāku risku un kam nevar piekļūt, ja 
vien tas netiek pārdots.
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Lūgumraksta Nr. 0676/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda to, ka bankas un krājbankas Spānijā nodarbojas ar 
„priviliģēto akciju” negodprātīgu pārdošanu klientiem. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu mudināt vairākas Spānijas iestādes izmeklēt šo lietu un nodrošināt kompensāciju 
skartajiem klientiem.

Lūgumraksta Nr. 0677/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja nosoda to, ka bankas un krājbankas Spānijā nodarbojas ar 
„priviliģēto akciju” negodprātīgu pārdošanu klientiem. Lūgumraksta iesniedzēja piebilst, ka ir 
viena no cietušajiem klientiem, un paskaidro, ka viņai priviliģētās akcijas 2009. gadā pārdeva 
Caja Madrid un šā procesa laikā tika pieļauti daudzi pārkāpumi.

Lūgumraksta Nr. 0785/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja paskaidro, ka viņas krājbankas direktors ieteica veikt ieguldījumu 
bankas finanšu instrumentā Valores Santander, ar kuru neesot saistīts nekāds risks.
Lūgumraksta iesniedzējai arī tika teikts, ka viņa varēs atgūt savus līdzekļus jebkurā laikā.
Vēlāk, kad viņas ģimene nonāca ekonomiskās grūtībās, jaunais direktors paziņoja, ka viņa 
nevar atgūt visu ieguldīto summu. Viņa arī tika informēta, ka iepriekšējais direktors ir 
atstādināts no amata pienākumu pildīšanas.

Lūgumraksta Nr. 0788/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir Spānijas bankas Nova Galicia Bank (NCG Banco) kliente. Viņa 
paskaidro, ka pēc bankas ieteikuma viņa ir ieguldījusi finanšu produktos, kas neietverot risku.
Vēlāk kļuva skaidrs, ka viņai, pašai nezinot, ir pārdotas „priviliģētās akcijas” vai 
„subordinētais aizņēmums”, kas ietver lielāku risku un ir zaudējušas lielu daļu vērtības.

Lūgumraksta Nr. 0949/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji ir krājbankas Caixa Laietana klienti, kura ir viena no finanšu 
iestādēm, kas 2010. gadā apvienojās, izveidojot uzņēmumu Bankia. Viņi sūdzas, ka viņiem 
krāpšanas nolūkos tika pārdotas „priviliģētās akcijas” par kopējo summu gandrīz 
EUR 150 000 apmērā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju 2012. gada 
martā banka viņiem paziņojusi, ka viņi zaudēs visu iemaksāto naudu, ja nepieņems Bankia
akcijas.

Lūgumraksta Nr. 1044/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji ziņo par krāpniecisku priviliģēto akciju un subordinēta aizņēmuma 
pārdošanu vairāku banku klientiem Spānijā.
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Lūgumraksta Nr. 1247/2012 kopsavilkums

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

Lūgumraksta Nr. 1343/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji ziņo par krāpniecisku priviliģēto akciju un subordinēta aizņēmuma 
pārdošanu vairāku banku klientiem Spānijā. Viņi atsaucas uz ES tiesību aktiem par patērētāju 
un ieguldītāju aizsardzību (Direktīva 2004/39/EK, MiFID direktīva, kā arī 
Direktīva 2006/73/EK, MiFID īstenošanas direktīva).

Lūgumraksta Nr. 1498/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji nosoda priekšrocību akciju un subordinētā aizdevuma krāpniecisko 
pārdošanu vairāku Spānijas banku, jo īpaši Nova Galicia Bank (NCG Banco), klientiem. 
Lūgumraksta iesniedzēji nosoda patērētāju tiesību pārkāpumu, atsaucoties uz 
Direktīvu 2004/39/EK (MiFID īstenošanas direktīva), kas grozīta un īstenota ar 
Direktīvu 2006/73/EK. Lūgumraksta iesniedzēji uzsver, ka priekšrocību akcijas un 
subordinētais aizdevums ir ļoti riskanti un sarežģīti finanšu instrumenti, ko nevajadzēja pārdot 
lielākajai daļai klientu, galvenokārt cilvēkiem, kam nav zināšanu finanšu jomā un kas vēlas 
uzņemties ļoti mazu risku. Lūgumraksta iesniedzēji ne tikai nosoda to, ka bankas pienācīgi 
neinformēja klientus, bet, šķiet, arī apgalvo, ka bankas klientiem sniedza nepatiesu 
informāciju — tiem radīja iespaidu, ka instrumenti būtībā ir noteikta termiņa noguldījumi un 
pilnīgi likvīdi. Lūgumraksta iesniedzēji nosoda arī Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta 
(EFSI) ietvaros ar Spānijas valdību noslēgto Saprašanās memorandu par finanšu nozares 
politikas nosacījumiem, jo tas nenodrošina pilnīgi visu noguldījumu atdošanu šo krāpniecisko 
banku darbību upuriem.

Lūgumraksta Nr. 1662/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir 84 gadus veca sieviete, kas apsūdz savu krājbanku priekšrocību 
akciju pārdošanā, par ko viņa nebija informēta. Darījumā laikā viņai bija radies iespaids, ka 
tas neietver nekādu risku un ka nauda viņai būs pieejama jebkurā laikā.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0513/2012:  Atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. septembrī.
Lūgumraksts Nr. 0548/2012:  Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. septembrī.
Lūgumraksti Nr. 0676/2012 un 0677/2012: Atzīti par pieņemamiem 2012. gada 28. septembrī.
Lūgumraksti Nr. 0785/2012 un 0788/2012:  Atzīti par pieņemamiem 2012. gada 15. oktobrī.
Lūgumraksts Nr. 0949/2012:  Atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 1044/2012:  Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. decembrī.
Lūgumraksts Nr. 1247/2012:  Atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. janvārī.
Lūgumraksts Nr. 1343/2012:  Atzīts par pieņemamu 2013. gada 26. februārī.
Lūgumraksts Nr. 1498/2012:  Atzīts par pieņemamu 2013. gada 30. aprīlī.
Lūgumraksts Nr. 1662/2012:  Atzīts par pieņemamu 2013. gada 1. jūlijā.
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Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Lūgumraksti Nr. 0513/2012, 0548/2012, 0676/2012, 0677/2012, 0785/2012, 0788/2012, 
0949/2012 un 1044/2012
Direktīva 2004/39/EK1 par finanšu instrumentu tirgiem 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 2004/39/EK 19. panta 2. punktā ir noteikts, ka 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.
Secinājums
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 

                                               
1 OV L 145, 30.4.2004., 1.–44. lpp.
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piemērošanas gadījumā.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī, par lūgumrakstu Nr. 
1247/2012

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

5. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksti Nr. 513/2012, 548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 
1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012 un 1662/2012

Pēdējo gadu laikā Komisija ir sniegusi ierosinājumus pastiprināt tiesisko regulējumu un 
uzlabot patērētāju aizsardzību saistībā ar ieguldījumu produktu pārdošanu. 
Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (MiFID)1, reglamentē ne 
vien ieguldījumu sabiedrību, bet arī kredītiestāžu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu 
attiecībā uz finanšu instrumentiem, tostarp produktu cédulas hipotecarias. Eiropas Komisijas 
pienākums ir uzraudzīt ES tiesību aktu pareizu īstenošanu dalībvalstīs.

Konkrētāk, MiFID direktīvas 19. pantā ir paredzētas profesionālās ētikas normas, kas ir 
jāievēro, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus klientiem. Tajā finanšu pakalpojumu
sniedzējam, nodrošinot ieguldījumu pakalpojumus, ir noteikts vispārējs pienākumus veikt 
ieguldītāja piemērotības vai atbilstības pārbaudi. Tas nozīmē, ka 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. 
Piemērotības pārbaudes gadījumā pirms ieguldījumu konsultāciju sniegšanas vai portfeļa 
pārvaldīšanas būtu jāņem vērā arī klienta ieguldījumu mērķi un finanšu stāvoklis.

MiFID 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 klasificēšanai (nosakot, vai 
pakalpojums ir, piemēram, ieguldījumu konsultācijas, portfeļa pārvaldīšana vai rīkojumu 
izpilde) ir jāveic katra gadījuma konkrēto apstākļu izvērtēšana, un šī klasifikācija ietilpst 
valsts iestāžu kompetencē. Katra gadījuma konkrēto apstākļu izvērtēšana jāveic arī 
gadījumos, kad ieguldītājiem, iespējams, tiek sniegta maldinoša informācija, vai kad 
nepieciešams noteikt, vai konkrētas kredītiestādes pārdevušas finanšu instrumentus saskaņā ar 
iepriekš minēto sistēmu. Turklāt lēmuma pieņemšana par konkrētas informācijas slēpšanas vai 
maldinoša rakstura informācijas sniegšanas tiesiskajām sekām ietilpst valsts tiesību aktu 

                                               
1

Direktīva 2004/39/EK (OV L 145, 30.4.2004.).
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piemērošanas jomā un valsts iestāžu kompetencē.

Turklāt Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi1, ir 
horizontāla direktīva, un tā ir piemērojama visiem uzņēmumu darījumiem ar patērētājiem. Pār 
to prevalē ES noteikumi attiecībā uz nozarēm, kuri regulē negodīgas komercprakses aspektus, 
piemēram, MiFID direktīvas 19. pantā noteiktās prasības, kas paredz vispārēju principu, ka 
ieguldījumu uzņēmumi rīkojas godīgi, taisnīgi un profesionāli atbilstoši savu klientu 
interesēm. Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi, var tikai 
papildināt Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem.

Turklāt 2012. gada jūlijā starp Komisiju un Spānijas Karalisti parakstītajā Saprašanās 
memorandā par finanšu sektora politikas  nosacījumiem ietverti daži nosacījumi, kuru mērķis 
ir veicināt patērētāju aizsardzību, lai uzlabotu jebkuru tādu instrumentu pārdošanu, kuri nav 
iekļauti noguldījumu garantiju sistēmā attiecībā uz mazumtirdzniecības klientiem un kurus 
Spānijas iestādes iekļāvušas spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā.

Komisija nevar sniegt komentārus par apgalvojumiem attiecībā uz konkrētu lietu, attiecībā uz 
kuru lēmumu pieņemšana ietilpst valsts tiesu kompetencē.

Secinājums
Atsevišķu kredītiestāžu pārdošanas prakses 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.
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