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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1761/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais N. G. C., 
par riskantu finanšu instrumentu (participaciones preferentes) krāpniecisku 
pārdošanu krājbanku klientiem Spānijā

Lūgumraksts Nr. 1851/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Rufino 
Manzaneque Ramos, par riskantu finanšu instrumentu „participaciones 
preferentes” krāpniecisku pārdošanu krājbanku klientiem Spānijā

Lūgumraksts Nr. 1864/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais R. T. M., 
par riskantu finanšu instrumentu „participaciones preferentes” krāpniecisku 
pārdošanu krājbanku klientiem Spānijā

1. Lūgumraksta Nr. 1761/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir viens no tiem cilvēkiem, kurus skārusi acīmredzami plaši izplatītā 
riskantu finanšu instrumentu pārdošana iedzīvotājiem, kuriem nav nekādu zināšanu finanšu 
ieguldījumu jomā un kuri meklē iespēju, kā droši ieguldīt savus uzkrājumus. Lūgumraksta 
iesniedzējs sūdzas, ka, pašam nezinot, viņa krājbanka viņam pārdeva „priekšrocību akcijas”. 
Darījuma laikā viņam bija radies iespaids, ka tas neietver nekādu risku un ka nauda viņam būs 
pieejama jebkurā laikā.

Lūgumraksta Nr. 1851/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir viens no tiem cilvēkiem, kurus skārusi plaši izplatītā riskantu 
finanšu instrumentu pārdošana iedzīvotājiem, kuriem nav nekādu zināšanu par finanšu 
ieguldījumiem un kuri vēlējušies droši ieguldīt savus ietaupījumus. Lūgumraksta iesniedzējs 
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sūdzas, ka, pašam nezinot, viņa krājbanka viņam pārdeva „priekšrocību akcijas”.

Lūgumraksta Nr. 1864/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir viens no tiem cilvēkiem, kurus skārusi plaši izplatītā riskantu 
finanšu instrumentu pārdošana iedzīvotājiem, kuriem nav nekādu zināšanu par finanšu 
ieguldījumiem un kuri vēlējušies droši ieguldīt savus ietaupījumus. Lūgumraksta iesniedzējs 
sūdzas, ka, pašam nezinot, viņa krājbanka viņam pārdeva „priekšrocību akcijas”, un norāda, 
ka Spānijas valdības ierosinātie pasākumi šīs problēmas risināšanai ir neefektīvi un 
nepieņemami.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1761/2012: atzīts par pieņemamu 2013. gada 12. jūlijā. 
Lūgumraksts Nr. 1851/2012: atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. jūlijā. 
Lūgumraksts Nr. 1864/2012: atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. jūlijā. 

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Komisija nodod Lūgumrakstu komitejas rīcībā savu atbildi, ko tā 2013. gada 28. augustā 
sniedza uz lūgumrakstiem Nr. 513/2012, Nr. 548/2012, Nr. 676/2012, Nr. 677/2012, 
Nr. 785/2012, Nr. 788/2012, Nr. 949/2012, Nr. 1044/2012, Nr. 1247/2012, Nr. 1343/2012, 
Nr. 1498/2012 un Nr. 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 ir jāņem vērā arī klienta ieguldījumu mērķi un finanšu stāvoklis. MiFID
direktīvas 19. panta 2. punktā arī ir noteikts, ka visai informācijai, ko ieguldījumu uzņēmumi 
sniedz klientiem, ir jābūt patiesai un skaidrai un tā nedrīkst būt maldinoša. 
MiFID direktīvas 19. pantā noteiktās saistības ir pielāgotas dažādu kategoriju klientiem. Tās 
piemēro pilnīgi, ja ir iesaistīti mazumtirdzniecības klienti, un attiecīgi pielāgo profesionālu 
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Direktīva 2004/39/EK (OV L 145, 30.4.2004.).
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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, lai novērtētu atsevišķi sniegtu ieguldījumu pakalpojumu, piemēram, 
ieguldījumu konsultācijas, portfeļa pārvaldīšanu vai rīkojumu izpildi, ir nepieciešams izvērtēt 
katra gadījuma konkrētos apstākļus, un šis pienākums ietilpst valsts iestāžu kompetencē. Tas 
attiecas arī uz gadījumiem, kad ieguldītājiem, iespējams, tikusi 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 piemērošanas jomā un valsts iestāžu kompetencē.
Savukārt 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 patlaban 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 vai ieguldījumu sabiedrību 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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