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Tema: Peticija Nr. 1761/2012 dėl apgavikiško rizikingų finansinių priemonių, 
„participaciones preferentes“, pardavimo Ispanijos taupomųjų bankų 
klientams, kurią pateikė Ispanijos pilietis N. G. C.

Peticija Nr. 1851/2012 dėl nesąžiningo rizikingų finansinių priemonių 
(isp. participaciones referentes) pardavimo taupomųjų bankų klientams
Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis Rufino Manzaneque Ramos

Peticija Nr. 1864/2012 dėl nesąžiningo rizikingų finansinių priemonių 
(isp. participaciones referentes) pardavimo taupomųjų bankų klientams 
Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis R. T. M.

1. Peticijos Nr. 1761/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas yra vienas iš asmenų, nukentėjusių dėl, kaip pasirodo, plačiai paplitusio 
rizikingų finansinių investicijų pardavimo piliečiams, kurie apskritai nieko nežinojo apie 
finansines investicijas ir ieškojo galimybių saugiau investuoti savo santaupas. Peticijos 
pateikėjas smerkia tai, kad be jo žinios taupomasis bankas jam pardavė privilegijuotąsias 
akcijas. Sudarydamas sandorį, jis manė, kad jis nebuvo rizikingas ir kad jis galės bet kuriuo 
metu susigrąžinti pinigus.

Peticijos Nr. 1851/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas yra vienas iš nukentėjusiųjų nuo plačiai paplitusio rizikingų finansinių 
priemonių pardavimo piliečiams, kurie iš esmės neturėjo jokių žinių apie finansines 
investicijas ir norėjo saugiai investuoti savo santaupas. Peticijos pateikėjas smerkia tai, kad be 
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jo žinios taupomasis bankas jam pardavė privilegijuotąsias akcijas.

Peticijos Nr. 1864/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas yra vienas iš nukentėjusiųjų nuo plačiai paplitusio rizikingų finansinių 
priemonių pardavimo piliečiams, kurie iš esmės neturėjo jokių žinių apie finansines 
investicijas ir norėjo saugiai investuoti savo santaupas. Peticijos pateikėjas smerkia tai, kad be 
jo žinios taupomasis bankas jam pardavė privilegijuotąsias akcijas, ir tai, kad Ispanijos 
vyriausybės pasiūlytos šios problemos sprendimo priemonės yra neveiksmingos ir 
nepriimtinos.

2. Priimtinumas

1761/2012: paskelbta priimtina 2013 m. liepos 12 d.
1851/2012: paskelbta priimtina 2013 m. liepos 18 d.
1864/2012: paskelbta priimtina 2013 m. liepos 18 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 
dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Komisija nurodo Peticijų komitetui Komisijos atsakymą, pateiktą 2013 m. rugpjūčio 28 d. 
dėl peticijų Nr. 513/2012, 548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 
1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012 ir 1662/2012.

Pastaraisiais metais Komisija siūlė sutvirtinti teisinę sistemą ir padidinti vartotojų apsaugą, 
susijusią su investicinių produktų pardavimu. Finansinių priemonių rinkų direktyva 
2004/39/EB (FPRD)1 reglamentuojamas investicinių įmonių ir kredito įstaigų investavimo 
paslaugų, susijusių su finansinėmis priemonėmis, įskaitant hipotekos lakštus (isp. cédulas 
hipotecarias), teikimas. Europos Komisija atsako už stebėjimą, ar valstybės narės tinkamai 
įgyvendina ES teisę.
Visų pirma, FPRD 19 straipsnyje nustatytos įmonių veiklos reikalavimai, kurių jos turi 
laikytis teikdamos paslaugas klientams. Jame nustatyta bendra finansinių paslaugų teikėjo 
pareiga teikiant investicines paslaugas atlikti investuotojų tinkamumo arba atitikimo testą.
Tiksliau tariant, investicinė įmonė įsipareigojusi prašyti pateikti informaciją, siekdama 
nustatyti, ar klientas turi reikiamą patirtį ir žinių, kad suprastų riziką, susijusią su siūlomu 
produktu arba teikiama investicine paslauga. Kai tikrinamas tinkamumas, prieš konsultuojant 
investavimo klausimais ar pradedant valdyti portfelį turėtų būti atsižvelgta ir į kliento 
investavimo tikslus bei jo finansinę padėtį. FPRD 19 straipsnio 2 dalyje taip pat reikalaujama, 
kad visa informacija, kurią investicinės įmonės teikia klientams, būtų teisinga, aiški ir 
neklaidinanti.

                                               
1

Direktyva 2004/39/EB (OL L 145, 2004 4 30).
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FPRD 19 straipsnyje nustatytos pareigos suskirstytos pagal skirtingas klientų kategorijas. Jos 
be išlygų taikomos dalyvaujantiems mažmeniniams klientams ir pritaikomos profesionaliems 
klientams (šiuo atveju daroma prielaida, kad profesionalus klientas turi reikiamas žinias ir 
patirtį).
Europos Komisija atsako už stebėjimą, ar valstybės narės tinkamai įgyvendina ES teisę.
Tačiau konkrečiu atveju teikiamos investicinės paslaugos, pvz., konsultacija investiciniais 
klausimais, portfelio valdymas ar pavedimų vykdymas, sąlygas reikia įvertinti atsižvelgiant į 
specifines kiekvieno atvejo aplinkybes ir šių sąlygų nustatymas priklauso nacionalinės 
valdžios institucijų kompetencijai. Tai taikytina ir galimai klaidinančiam investuotojams 
pateiktos informacijos pobūdžiui arba klausimui, ar konkrečių kredito įstaigų prekyba 
privilegijuotosiomis akcijomis ar padengtomis obligacijomis gali nederėti su pirmiau minėta 
sistema. Be to, priimant sprendimą dėl teisinių pasekmių, kurios atsiranda nuslėpus tam tikrą 
informaciją, taikomi nacionalinės teisės aktai ir tokį sprendimą priima nacionalinės valdžios 
institucijos.

Be to, Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos1 (angl. UCPD) yra 
horizontalioji direktyva, kuri taikoma visiems įmonių ir vartotojų sandoriams. Sektoriui 
taikomos ES nuostatos, kuriomis reguliuojami nesąžiningos komercinės veiklos aspektai, 
pvz., FPRD 19 straipsnio reikalavimai, kuriuose nustatytas bendras principas, kad investicinės 
įmonės veikia garbingai, sąžiningai ir profesionaliai, kiek tik įmanoma nepažeisdamos savo 
kliento interesų, yra viršesnės už direktyvos dėl nesąžiningos komercinės veiklos nuostatas.
Direktyva dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos gali būti taikoma tik kaip FPRD 
papildanti direktyva.

Be to, Komisija ir Ispanijos Karalystė 2012 m. liepos mėn. pasirašė Susitarimo memorandumą 
dėl finansų sektoriaus politikos sąlygų, į kurį įtraukiamos kai kurios sąlygos, kuriomis 
siekiama stiprinti vartotojų apsaugą ir taip pagerinti bet kokių priemonių, nepatenkančių į 
mažmeninių klientų indėlių garantijų sistemą, kurią Ispanijos valdžios institucijos įtraukė į 
galiojančią teisinę sistemą, pardavimo procesą.

Komisija negali komentuoti konkrečių atvejų, tai priklauso nacionalinio teismo 
kompetencijai.

Išvada
Kompetencija tirti pavienių įmonių veiksmus atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktus visų pirma 
priklauso nacionalinėms valdžios institucijoms ir teismams. Europos Komisija gali įsikišti tik 
tais atvejais, kai Sąjungos teisė netinkamai perkeliama į nacionalinę teisę arba netinkamai 
taikoma.“

                                               
1 OL L 149, 2005 6 11.


