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Tárgy: N.G.C. spanyol állampolgár által benyújtott 1761/2012. sz. petíció kockázatos 
értékpapírok („participaciones preferentes”) takarékpénztárak ügyfeleinek történő 
csalárd eladásáról Spanyolországban

Rufino Manzaneque Ramos spanyol állampolgár által benyújtott 1851/2012. 
számú petíció kockázatos értékpapírok („participaciones preferentes”) 
takarékpénztárak ügyfeleinek történő csalárd eladásáról Spanyolországban

R.T.M. spanyol állampolgár által benyújtott 1864/2012. számú petíció kockázatos 
értékpapírok („participaciones preferentes”) takarékpénztárak ügyfeleinek történő 
csalárd eladásáról Spanyolországban

1. Az 1761/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egyike azoknak, akiket érintett a kockázatos értékpapírok láthatóan 
széles körű eladása olyan állampolgároknak, akik nagyjából semmilyen ismeretekkel sem 
rendelkeztek a pénzügyi befektetésekről és biztonságos befektetetési lehetőséget kerestek 
megtakarításaik számára. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy tudta nélkül takarékpénztára 
„elsőbbségi részvényt” adott el neki. A tranzakció során az volt a benyomása, hogy az nem 
kockázatos, és pénzéhez bármikor hozzáférhet.

Az 1851/2012 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egyike azoknak, akiket érintett a kockázatos értékpapírok láthatóan 
széles körű eladása olyan állampolgároknak, akik nagyjából semmilyen ismeretekkel sem 
rendelkeztek a pénzügyi befektetésekről és biztonságos befektetetési lehetőséget kerestek 



PE523.149v01-00 2/3 CM\1010219HU.doc

HU

megtakarításaik számára. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy tudta nélkül takarékpénztára 
„elsőbbségi részvényt” adott el neki.

Az 1864/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egyike azoknak, akiket érintett a kockázatos értékpapírok láthatóan 
széles körű eladása olyan állampolgároknak, akik nagyjából semmilyen ismeretekkel sem 
rendelkeztek a pénzügyi befektetésekről és biztonságos befektetetési lehetőséget kerestek 
megtakarításaik számára. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy tudta nélkül takarékpénztára 
„elsőbbségi részvényt” adott el neki, valamint kifogásolja a spanyol kormánynak e 
problémával kapcsolatos javasolt intézkedéseit, ezeket eredménytelennek és 
elfogadhatatlannak tartja.

2. Elfogadhatóság

1761/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 12. 
1851/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 18. 
1864/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 18. 

Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

A Bizottság a Petíciós Bizottság figyelmébe ajánlja az 513/2012., 548/2012., 676/2012., 
677/2012., 785/2012., 788/2012., 949/2012., 1044/2012., 1247/2012., 1343/2012., 1498/2012. 
és 1662/2012. számú petíciókra 2013. augusztus 28-án adott válaszát.

Az elmúlt években a Bizottság a befektetési termékek értékesítésével kapcsolatos jogi keret 
megerősítésére és a fogyasztóvédelem fokozására irányuló javaslatokat tett. A pénzügyi 
eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv (MiFID)1 nem csupán a befektetési cégek, 
hanem a hitelintézetek által nyújtott pénzügyi eszközökre – köztük a „Cédulas Hipotecarias” 
nevű termékre – vonatkozó befektetési szolgáltatásokat is szabályozza. Az Európai Bizottság 
felelős az uniós jogszabályok helyes tagállami végrehajtásának ellenőrzéséért.
Különösen a MiFID 19. cikke tartalmazza azokat az üzletvitelre vonatkozó magatartási 
szabályokat, amelyeket a befektetési szolgáltatás ügyfelek számára történő nyújtásakor be kell 
tartani. Megállapítja azt az általános kötelezettséget a pénzügyi szolgáltató számára, hogy 
amikor befektetési szolgáltatást nyújt, meg kell vizsgálnia annak a befektető számára való 
alkalmasságát és megfelelőségét. Konkrétabban a befektetési vállalkozás köteles 
információkat kérni annak megállapítása érdekében, hogy az ügyfél rendelkezik-e a szükséges 
tapasztalattal és ismeretekkel ahhoz, hogy megértse a termékkel vagy a nyújtott befektetési 
szolgáltatással járó kockázatokat. Az alkalmasság vizsgálata esetén a befektetési tanácsadás 
vagy portfóliókezelés előtt az ügyfél befektetési céljait és pénzügyi helyzetét is figyelembe 
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2004/39/EK irányelv (HL L 145., 2004.4.30.).
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kell venni. A MiFID 19. cikkének (2) bekezdése azt is előírja, hogy a befektetési vállalkozás 
által ügyfeleihez eljuttatott minden információnak tisztességesnek, egyértelműnek és nem 
félrevezetőnek kell lennie. 
A MiFID 19. cikke szerinti kötelezettségeket az ügyfelek különböző kategóriáihoz állítják be. 
A kötelezettségeket lakossági ügyfelek érintettsége esetén teljes körűen alkalmazzák, a 
szakmai ügyfelek esetében pedig kiigazítják (ebben az esetben vélelmezik a tapasztalatot és 
az ismereteket).
A Bizottság felel az uniós jog helyes tagállami átültetésének és alkalmazásának 
ellenőrzéséért. Az egyes esetekben nyújtott befektetési szolgáltatás pontos minősítése – pl. 
hogy befektetési tanácsadásról, portfóliókezelésről vagy megbízások teljesítéséről van-e szó –
ugyanakkor megköveteli az egyes esetek sajátos körülményeinek értékelését, és a nemzeti 
hatóságok hatáskörébe tartozik. Ez a helyzet a befektetőknek nyújtott félrevezetőnek 
tekinthető információval vagy azzal kapcsolatban is, hogy pénzügyi eszközök egy adott 
hitelintézet általi értékesítése esetleg nem felel meg a fenti irányelvnek. Továbbá a nemzeti 
jogszabályok hatálya alá tartozik, és a hatóságok hatásköre, hogy döntsenek bizonyos 
információk elhallgatásának vagy megtévesztő jellegének jogi következményeiről.

Ezen túlmenően a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv1

(UCPD) egy horizontális irányelv, amely az üzleti vállalkozások fogyasztókkal lebonyolított 
valamennyi ügyletére vonatkozik. Az UCPD-vel szemben elsőbbséget élveznek a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szempontjait szabályozó ágazati alapú uniós 
rendelkezések, mint például a MiFID 19. cikkében meghatározott követelmények, amely 
megállapítja azt az általános elvet, hogy a befektetési vállalkozásoknak becsületesen, 
tisztességesen és hivatásszerűen, az ügyfeleik legjobb érdekeinek megfelelően kell eljárniuk. 
Az UCPD csak a MiFID kiegészítéseképpen jöhet számításba. 

Ezen túlmenően a pénzügyi szektorra vonatkozó feltételrendszerről szóló, a Bizottság és a 
Spanyol Királyság által 2012 júliusában aláírt egyetértési megállapodás a fogyasztóvédelem 
növelése érdekében olyan feltételeket is tartalmaz, amelyek a betétbiztosítási rendszer által 
nem fedezett pénzügyi eszközök lakossági ügyfelek részére történő értékesítési folyamatának 
javítására irányulnak, és amelyeket a spanyol hatóságok beépítettek hatályos jogi keretükbe.

A Bizottságnak nem áll módjában megjegyzéseket fűznie egy olyan esettel kapcsolatos 
konkrét panaszhoz, amely a nemzeti bíróságok ítélkezési körébe tartozik.

Következtetés
Az egyes hitelintézetek vagy befektetési vállalatok értékesítési gyakorlatának vizsgálata az 
uniós jogszabályok fényében elsősorban a nemzeti hatóságok és bíróságok hatásköre. Az 
Európai Bizottság csak azokban az esetekben avatkozhat be, amikor az uniós jogot helytelenül 
ültetik át a nemzeti jogba vagy helytelenül alkalmazzák. 
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