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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0513/2012, ktorú predkladá Nayden Boyadzhiev, bulharský štátny 
občan, o podvodných praktikách španielskej banky La Caixa

Petícia 0548/2012, ktorú predkladá F.L.E, španielsky štátny občan, v mene 
Platformy postihnutých klientov sporiteľne Caixa Nova (Plataforma de 
Afectados Caixanova) s 1 579 podpismi, o údajnom podvode v rámci predaja 
finančných nástrojov klientom sporiteľne

Petícia 0676/2012, ktorú predkladá Francisco Ramón Valiente Martínez, 
španielsky štátny občan, o údajnom zneužívaní v rámci predaja finančných 
nástrojov klientom španielskych bánk a sporiteľní

Petícia 0677/2012, ktorú predkladá María Alejandra Pizzorno García, 
talianska štátna občianka, o údajnom zneužívaní v rámci predaja finančných 
nástrojov klientom španielskych bánk a sporiteľní

Petícia 0785/2012, ktorú predkladá Eva Urbano Romero, španielska štátna 
občianka, o údajnom zneužívaní v rámci predaja finančných nástrojov 
klientom španielskych bánk a sporiteľní

Petícia 0788/2012, ktorú predkladá Y.A.S.S., španielska štátna občianka, o 
údajnom podvode v rámci predaja finančných nástrojov klientom sporiteľne

Petícia 0949/2012, ktorú predkladá Juan Campuzano Casas, španielsky 
štátny občan, o zneužívaní v rámci predaja finančných nástrojov klientom 
sporiteľne

Petícia 1044/2012, ktorú predkladá Mercedes Roman Rodriguez, španielska 
štátna občianka, o údajnom zneužívaní v rámci predaja finančných nástrojov 
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klientom bánk v Španielsku 

Petícia 1247/2012, ktorú predkladá Epifanio Vázquez Buendia, španielska 
štátna občianka, o údajnom zneužívaní v rámci predaja finančných nástrojov 
klientom sporiteľní v Španielsku

Petícia 1343/2012, ktorú predkladá José Manuel Estévez Rodríguez, 
španielsky štátny občan, o údajnom zneužívaní v rámci predaja finančných 
nástrojov klientom sporiteľní v Španielsku

Petícia 1498/2012, ktorú predkladá Xesus Dominguez Dominguez, španielsky 
štátny občan, v mene platformy Plataformasde Afectados pelas Participaçoes 
Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas so 43 000 podpismi, o podvodnom 
predaji rizikových finančných nástrojov bankami v Španielsku

Petícia 1662/2012, ktorú predkladá Amparo García Ovejero, španielska 
štátna občianka, o údajnom podvode a zneužití v rámci predaja finančných 
nástrojov klientovi sporiteľne

1. Zhrnutie obsahu petície č. 0513/2012

Predkladateľ petície si v roku 2008 otvoril bežný vkladový účet v pobočke banky La Caixa 
v Esetepone. Bankový úradník mu poradil, aby svoje úspory vložil do produktu s názvom 
Cédulas Hipotecarias, a ubezpečil ho, že si svoje úspory môže vybrať, ak o to požiada 15 dní 
vopred. Predkladateľ petície si chcel vybrať nejaké peniaze v decembri 2010, ale bol 
prekvapený, keď zistil, že namiesto vkladového účtu má produkt sekundárneho trhu. V 
dôsledku toho má účet zablokovaný do roku 2017. Predkladateľ petície sa domnieva, že jeho 
zákaznícke práva boli porušené, a uvádza, že veľa ľudí sa ocitlo v rovnakej situácii. 
Domnieva sa, že zamestnanci banky by mali poskytovať svojim zákazníkom presné 
informácie a poskytnúť im dostatok času na podrobné preštudovanie zmluvy a umožniť im 
tak, aby sa samostatne rozhodli.

Zhrnutie obsahu petície č. 0548/2012

Predkladatelia petície sú španielski občania, ktorí boli klientmi banky Nova Caixa Galicia. 
Predkladatelia petície vysvetľujú, že im poradili, aby investovali do termínovaných vkladov s 
vysokými výnosmi a nízkym rizikom. Podľa všetkého ich tiež informovali, že si budú môcť 
vybrať svoje vklady kedykoľvek. Po uzavretí zmluvy o založení vkladových účtov však 
predkladatelia petície údajne zistili, že im v skutočnosti predali prioritné akcie alebo 
podriadený dlh, ktoré majú vyššie riziko a ku ktorým nemajú prístup, kým sa nepredajú.

Zhrnutie obsahu petície č. 0676/2012

Predkladateľ petície tvrdí, že banky a sporiteľne v Španielsku podvodne predávajú klientom 
prioritné akcie. Predkladateľ petície žiada Európsky parlament, aby vyzval viaceré španielske 
orgány, aby problém vyšetrili a poskytli odškodnenie postihnutým klientom.
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Zhrnutie obsahu petície č. 0677/2012

Predkladateľka petície tvrdí, že banky a sporiteľne v Španielsku podvodne predávajú 
klientom prioritné akcie. Predkladateľka petície dodáva, že je jednou z postihnutých klientov 
a vysvetľuje, že jej banka Caja Madrid v roku 2009 predala prioritné akcie, pričom použila 
postup plný nezrovnalostí.

Zhrnutie obsahu petície č. 0785/2012

Predkladateľka petície vysvetľuje, že jej riaditeľ sporiteľne poradil, aby investovala do 
finančného nástroja banky Valores Santander s informáciou, že nenesie žiadne riziko. 
Predkladateľke petície povedali, že si bude môcť vybrať svoj vklad kedykoľvek. Neskôr, keď 
jej rodina začala mať ekonomické problémy, nový riaditeľ predkladateľke petície povedal, že 
nemôže dostať späť celú sumu. Potom bola tiež informovaná o tom, že predchádzajúceho 
riaditeľa z miesta prepustili. 

Zhrnutie obsahu petície č. 0788/2012

Predkladateľka petície je klientkou banky Nova Galicia Bank (NCG Banco) v Španielsku. 
Vysvetľuje, že na radu banky investovala do finančných produktov, o ktorých bola 
informovaná, že nenesú žiadne riziko. Neskôr sa ukázalo, že predkladateľke petície bez jej 
tušenia predali prioritné akcie alebo podriadený dlh, ktoré nesú vyššie riziko a ktoré stratili 
väčšiu časť svojej hodnoty. 

Zhrnutie obsahu petície č. 0949/2012

Predkladatelia petície sú klientmi sporiteľne Caixa Laietana, ktorá je jednou z finančných 
inštitúcií, ktoré sa v roku 2010 spojili a vytvorili banku Bankia. Odsudzujú, že im podvodne 
predali prioritné akcie s kumulatívnou hodnotou približne 150 000 EUR. Predkladateľom 
petície v marci 2012 v banke údajne povedali, že stratia celú sumu, ak neprijmú akcie banky 
Bankia.

Zhrnutie obsahu petície č. 1044/2012

Predkladatelia petície odsudzujú podvodný predaj prioritných akcií a podriadeného dlhu 
klientom niekoľkých bánk v Španielsku.

Zhrnutie obsahu petície č. 1247/2012

Predkladatelia petície odsudzujú podvodný predaj prioritných akcií klientom niekoľkých 
sporiteľní v celom Španielsku.

Zhrnutie obsahu petície č. 1343/2012

Predkladatelia petície odsudzujú podvodný predaj prioritných akcií a podriadeného dlhu 



PE502.154v02-00 4/7 CM\1003948SK.doc

SK

klientom niekoľkých bánk v Španielsku. Odkazujú na právne predpisy EÚ týkajúce sa 
ochrany spotrebiteľov a investorov (smernica 2004/39/ES, smernica o trhoch s finančnými 
nástrojmi, ako aj smernica 2006/73/ES, ktorou sa vykonáva smernica o trhoch s finančnými 
nástrojmi).

Zhrnutie obsahu petície č. 1498/2012

Predkladatelia petície odsudzujú podvodný predaj prioritných akcií a podriadeného dlhu 
klientom niekoľkých bánk v Španielsku, a to najmä predaj, ktorý uskutočnila banka 
Nova Galicia Bank (NCG Banco). Predkladatelia petície odsudzujú porušenie práv 
spotrebiteľov a poukazujú na smernicu 2004/39/ES, ktorou sa vykonáva smernica o trhoch s 
finančnými nástrojmi v znení neskorších zmien a ktorá je vykonávaná smernicou 2006/73/ES. 
Predkladatelia petície zdôrazňujú, že prioritné akcie a podriadený dlh sú vysoko rizikové a 
komplexné finančné nástroje, ktoré by sa nikdy nemali predávať väčšine klientov, čo sú 
zvyčajne ľudia bez finančných znalostí s veľkou neochotou podstupovať riziko. 
Predkladatelia petície kritizujú, že banky nielenže neinformovali klientov správne, ale zdá sa, 
že odporúčajú, aby klienti boli nesprávne informovaní: aby získali dojem, že nástroje sú v 
podstate vklady na dobu určitú a plne likvidné. Predkladatelia petície okrem toho odsudzujú 
memorandum o porozumení týkajúce sa politickej podmienenosti finančného sektora, ktoré 
bolo uzavreté so španielskou vládou v rámci Európskeho nástroja finančnej stability, lebo 
nezaručuje, aby sa 100 % vkladov vrátilo obetiam týchto podvodných bankových činností.

Zhrnutie obsahu petície č. 1662/2012

Predkladateľkou petície je 84-ročná žena, ktorá odsudzuje sporiteľňu, že jej bez jej vedomia 
predala prioritné akcie. V čase transakcie sa domnievala, že nenesie žiadne riziko a že k 
peniazom bude mať kedykoľvek prístup.

2. Prípustnosť

0513/2012:  Petícia bola uznaná ako prípustná 12. septembra 2012. 
0548/2012:  Petícia bola uznaná ako prípustná 13. septembra 2012. 
0676/2012 & 0677/2012: Petície boli uznané ako prípustné 28. septembra 2012. 
0785/2012 & 0788/2012:  Petície boli uznané ako prípustné 15. októbra 2012.
0949/2012:  Petícia bola uznaná ako prípustná 14. novembra 2012.
1044/2012:  Petícia bola uznaná ako prípustná 5. decembra 2012.
1247/2012:  Petícia bola uznaná ako prípustná 18. januára 2013.
1343/2012:  Petícia bola uznaná ako prípustná 26. februára 2013.
1498/2012:  Petícia bola uznaná ako prípustná 30. apríla 2013.
1662/2012:  Petícia bola uznaná ako prípustná 1. júla 2013.

Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho 
poriadku.

3. Odpoveď Komisie doručená 18. decembra 2012

Petície č. 0513/2012, 0548/2012, 0676/2012, 0677/2012, 0785/2012, 0788/2012, 0949/2012, 
1044/2012
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Smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi 2004/39/ES1 (STFN) sa upravuje 
poskytovanie investičných služieb investičnými spoločnosťami a úverovými inštitúciami v 
súvislosti s finančnými nástrojmi vrátane prioritných akcií, podriadených alebo krytých 
dlhopisov. Článok 19 STFN obsahuje pravidlá výkonu činnosti, ktoré treba dodržiavať pri 
poskytovaní investičných služieb klientom. V článku 19 ods. 2 STFN sa požaduje, aby 
komunikácia, ktorú adresujú investičné spoločnosti klientom, bola jasná, priehľadná 
a nezavádzajúca. V článku 19 sa tiež stanovuje všeobecná povinnosť poskytovateľov 
finančných služieb vykonať pri poskytovaní investičných služieb skúšku vhodnosti alebo 
primeranosti pre investorov. Presnejšie povedané, investičná spoločnosť je povinná požiadať 
o informácie, aby zistila, či má klient potrebné skúsenosti a znalosti, aby si uvedomil riziká v 
súvislosti s produktom alebo poskytovanou investičnou službou. V prípade skúšky vhodnosti 
by sa pred poskytnutím investičného poradenstva alebo riadením portfólia mali zohľadniť aj 
investičné ciele a finančná situácia klienta. Povinnosti vyplývajúce z článku 19 STFN sú 
zamerané na rôzne kategórie klientov. Uplatňujú sa v plnej miere, keď sa týkajú drobných 
klientov, a v prípade profesionálnych klientov sa prispôsobia (v tomto prípade sa 
predpokladajú vedomosti a skúsenosti). 
Komisia je zodpovedná za monitorovanie správnej transpozície a uplatňovania právnych 
predpisov EÚ členskými štátmi. Presné určenie investičných služieb poskytovaných v 
jednotlivých prípadoch, napr. či investičné poradenstvo, alebo vykonanie pokynov, si však 
vyžaduje posúdenie osobitných okolností každého prípadu a spadá do právomoci príslušných 
vnútroštátnych orgánov a súdov. To je tiež prípad v súvislosti s možným klamlivým 
charakterom informácií poskytnutých investorom alebo otázkou, či predaj prioritných akcií 
alebo krytých dlhopisov uskutočnený konkrétnymi úverovými inštitúciami nemusí byť v 
súlade s uvedeným rámcom. Okrem toho do rozsahu pôsobnosti vnútroštátnych právnych 
predpisov a orgánov patrí rozhodnutie o právnych dôsledkoch poskytovania nepravdivých 
informácií alebo utajovania informácií. 
Po nadviazaní kontaktu so španielskymi orgánmi sa zdá, že príslušný španielsky orgán 
CNVM (Comisión Nacional del Mercado de Valores) už podnikol niekoľko iniciatív najmä v 
oblasti regulácie trhu a dohľadu nad trhom s prioritnými akciami. Regulačné iniciatívy sa 
týkali informácií o charakteristikách a rizikách prioritných akcií, cenách akcií, ako aj 
dostupnosti obchodných platforiem pre prioritné akcie, ktoré sa majú vypracovať a 
poskytovať klientom. Iniciatívy orgánu CNMV v oblasti regulácie a presadzovania zahŕňajú 
kontroly mnohých bánk, ako aj konkrétne analýzy emisií prioritných akcií. 
Záver
Primárnou právomocou vnútroštátnych orgánov a súdov je preverovať správanie jednotlivých 
spoločností z hľadiska právnych predpisov Únie. Európska komisia môže zasiahnuť len v 
prípade nesprávnej vnútroštátnej transpozície alebo nesprávneho vnútroštátneho uplatňovania 
právnych predpisov Únie. 

4. Odpoveď Komisie týkajúca sa petície č. 1247/2012 (doručená 27. februára 2013)

Predmet petície je podobný predmetu petície 0513/2012 a nasl., ku ktorým bola zaslaná 
spoločná odpoveď 18. decembra 2012:

                                               
1

Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1-44.
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5. Revidovaná odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Petície č. 513/2012, 548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 
1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012 a 1662/2012

Za posledné roky Komisia predložila návrhy na posilnenie právneho rámca a zvýšenie 
ochrany spotrebiteľov, pokiaľ ide o predaj investičných produktov. Smernicou o trhoch s 
finančnými nástrojmi 2004/39/ES (STFN)1 sa upravuje poskytovanie investičných služieb 
nielen investičnými spoločnosťami, ale aj úverovými inštitúciami v súvislosti s finančnými 
nástrojmi vrátane cédulas hipotecarias. Komisia je zodpovedná za monitorovanie správneho 
vykonávania právnych predpisov EÚ členskými štátmi.

Článok 19 STFN obsahuje predovšetkým pravidlá výkonu činnosti, ktoré treba dodržiavať pri 
poskytovaní investičných služieb klientom. V článku sa tiež stanovuje všeobecná povinnosť 
poskytovateľov finančných služieb vykonať pri poskytovaní investičných služieb skúšku
vhodnosti alebo primeranosti pre investorov. Presnejšie povedané, investičná spoločnosť je 
povinná požiadať o informácie, aby zistila, či má klient potrebné skúsenosti a znalosti, aby si 
uvedomil riziká v súvislosti s produktom alebo poskytovanou investičnou službou. V prípade 
skúšky vhodnosti by sa pred poskytnutím investičného poradenstva alebo riadením portfólia 
mali zohľadniť aj investičné ciele a finančná situácia klienta. V článku 19 ods. 2 STFN sa 
požaduje, aby bola celá komunikácia, ktorú adresujú investičné spoločnosti klientom, jasná, 
priehľadná a nezavádzajúca.

Povinnosti vyplývajúce z článku 19 STFN sú zamerané na rôzne kategórie klientov. 
Uplatňujú sa v plnej miere, keď sa týkajú drobných klientov, a v prípade profesionálnych 
klientov sa prispôsobia (v tomto prípade sa predpokladajú vedomosti a skúsenosti).

Komisia je zodpovedná za monitorovanie správnej transpozície a uplatňovania právnych 
predpisov EÚ členskými štátmi. Presné určenie investičných služieb poskytovaných v 
jednotlivých prípadoch, napr. či investičné poradenstvo, alebo vykonanie pokynov, si však 
vyžaduje posúdenie osobitných okolností každého prípadu a patrí do právomoci príslušných 
vnútroštátnych orgánov a súdov. To je tiež prípad v súvislosti s možným klamlivým 
charakterom informácií poskytnutých investorom alebo otázkou, či predaj finančných 
nástrojov uskutočnený osobitnými úverovými inštitúciami nemusí byť v súlade s uvedeným 
rámcom. Okrem toho do rozsahu pôsobnosti vnútroštátnych právnych predpisov a orgánov 
patrí rozhodnutie o právnych dôsledkoch utajovania alebo zavádzajúceho charakteru 
niektorých informácií.

Smernica 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách2 je okrem toho horizontálna 
smernica, ktorá sa vzťahuje na všetky transakcie medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi. 
Predpisy EÚ platné v jednotlivých odvetviach, ktoré upravujú aspekty nekalých obchodných 
praktík, ako sú požiadavky STFN uvedené v článku 19, ktorými sa stanovuje všeobecná 
zásada, že investičné spoločnosti musia konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s 
najlepšími záujmami klientov, majú pred ňou prednosť. Smernica o nekalých obchodných 
praktikách môže vstúpiť do hry len na doplnenie smernice STFN.

                                               
1

Smernica 2004/39/ES, Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004.
2

Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005.
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Okrem toho memorandum o porozumení týkajúce sa podmienenosti politiky v oblasti 
finančného sektora, ktoré bolo podpísané medzi Komisiou a Španielskym kráľovstvom v júli 
2012, zahŕňa niektoré podmienky zamerané na posilnenie ochrany spotrebiteľov s cieľom 
zlepšiť postup pri predaji akýchkoľvek nástrojov, na ktoré sa nevzťahuje systém ochrany 
vkladov pre drobných klientov, ktoré španielske orgány začlenili do existujúceho právneho 
rámca.

Komisia sa nemôže vyjadriť ku konkrétnemu tvrdeniu týkajúcemu sa osobitného 
prípadu, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie vnútroštátnych súdov.

Záver
Primárnou právomocou vnútroštátnych orgánov a súdov je preverovať obchodné postupy 
jednotlivých úverových inštitúcií alebo investičných spoločností z hľadiska právnych 
predpisov Únie. Európska komisia môže zasiahnuť len v prípade nesprávnej transpozície 
alebo nesprávneho uplatňovania právnych predpisov Únie členskými štátmi.


