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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1761/2012, którą złożył N.G.C. (Hiszpania), w sprawie nieuczciwej 
sprzedaży instrumentów finansowych wysokiego ryzyka, „participaciones 
preferentes”, klientom banków oszczędnościowych w Hiszpanii

Petycja 1851/2012, którą złożył Rufino Manzaneque Ramos (Hiszpania), 
w sprawie nieuczciwej sprzedaży instrumentów finansowych wysokiego 
ryzyka, „participaciones preferentes”, klientom banków oszczędnościowych 
w Hiszpanii

Petycja 1864/2012, którą złożył R.T.M. (Hiszpania), w sprawie nieuczciwej 
sprzedaży instrumentów finansowych wysokiego ryzyka, „participaciones 
preferentes”, klientom banków oszczędnościowych w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji 1761/2012

Składający petycję jest jedną z osób poszkodowanych przez proceder, który jawi się jako 
powszechna sprzedaż obarczonych ryzykiem instrumentów finansowych obywatelom, którzy 
w większości przypadków nie posiadali wiedzy na temat inwestycji finansowych i 
poszukiwali bezpiecznych form inwestowania oszczędności. Składający petycję informuje, że 
nieświadomie kupił od swojego banku oszczędnościowego „akcje uprzywilejowane”. W 
momencie transakcji odniósł wrażenie, że nie jest ona obarczona ryzykiem, a on będzie miał 
dostęp do pieniędzy w dowolnym momencie.

Streszczenie petycji 1851/2012 

Składający petycję jest jednym z poszkodowanych w związku z powszechną sprzedażą
instrumentów finansowych wysokiego ryzyka obywatelom, którzy w większości przypadków 
nie posiadali wiedzy na temat inwestycji finansowych i poszukiwali bezpiecznych form 
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inwestowania oszczędności. Składający petycję informuje, że jego bank oszczędnościowy
sprzedał mu bez jego wiedzy „akcje uprzywilejowane”.

Streszczenie petycji 1864/2012

Składający petycję jest jednym z poszkodowanych w związku z powszechną sprzedażą 
instrumentów finansowych wysokiego ryzyka obywatelom, którzy w większości przypadków 
nie posiadali wiedzy na temat inwestycji finansowych i poszukiwali bezpiecznych form 
inwestowania oszczędności. Składający petycję informuje, że jego bank oszczędnościowy 
sprzedał mu bez jego wiedzy „akcje uprzywilejowane” oraz że środki zaproponowane przez 
rząd hiszpański w celu rozwiązania tego problemu są nieskuteczne i nie do przyjęcia.

2. Dopuszczalność

1761/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 lipca 2013 r.
1851/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2013 r.
1864/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2013 r.

Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Komisja odsyła Komisję Petycji do odpowiedzi udzielonej 28 sierpnia 2013 r. na petycje 
513/2012, 548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 1044/2012, 
1247/2012, 1343/2012, 1498/2012 i 1662/2012.

W ostatnich latach Komisja złożyła wnioski w sprawie umocnienia ram prawnych i objęcia 
konsumentów poszerzoną ochroną w zakresie sprzedaży produktów inwestycyjnych. 
Świadczenie usług inwestycyjnych nie tylko przez przedsiębiorstwa inwestycyjne, ale także 
przez instytucje kredytowe w zakresie instrumentów finansowych, w tym cédulas 
hipotecarias (hiszpańskich obligacji zabezpieczonych) uregulowane zostało przepisami 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID)1. Zadaniem 
Komisji Europejskiej jest monitorowanie właściwego wdrażania prawodawstwa UE przez 
państwa członkowskie.
Zobowiązania dotyczące prowadzenia działalności w przypadku świadczenia usług 
inwestycyjnych na rzecz klientów określa w szczególności art. 19 MiFID. Rzeczony artykuł 
nakłada także na podmiot świadczący usługi finansowe obowiązek dokonania oceny 
adekwatności lub właściwego dostosowania usług inwestycyjnych do danego inwestora. 
Przedsiębiorstwo inwestycyjne jest w szczególności zobowiązane do uzyskania od klienta 
informacji umożliwiających określenie, czy klient posiada odpowiednie doświadczenie 
i wystarczającą wiedzę, aby zrozumieć ryzyko związane z nabywanym produktem lub 
świadczoną usługą inwestycyjną. W odniesieniu do oceny adekwatności należy również, 
przed podjęciem świadczenia usługi doradztwa finansowego oraz zarządzania portfelem, 
uwzględnić cele inwestycyjne oraz sytuację finansową klienta. Ponadto, na mocy 
art. 19 ust. 2 MiFID, przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są do przekazywania 

                                               
1

Dyrektywa 2004/39/WE (Dz.U. L 145 z 30.4.2004).
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klientom informacji w sposób rzetelny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd.
Zobowiązania określone w art. 19 MiFID są zróżnicowane w zależności od kategorii klienta. 
Są one stosowane w całości w stosunku do klientów detalicznych, natomiast w stosunku do 
klientów branżowych są one odpowiednio dostosowywane (w tym przypadku z góry zakłada 
się wystarczający poziom wiedzy i doświadczenia).
Zadaniem Komisji jest monitorowanie prawidłowej transpozycji i stosowania prawa UE. 
Niemniej jednak szczegółowa klasyfikacja usługi inwestycyjnej świadczonej w konkretnym 
przypadku, na przykład doradztwo finansowe, zarządzanie portfelem, realizacja zleceń 
w imieniu klientów, wymaga oceny konkretnych okoliczności każdej sprawy i leży w gestii 
właściwych organów krajowych. Powyższa reguła znajduje zastosowanie także do 
ewentualnego wprowadzającego w błąd charakteru informacji przekazywanych inwestorom 
lub do rozstrzygnięcia, czy prowadzona przez dane instytucje kredytowe sprzedaż 
instrumentów finansowych może nosić znamiona niezgodności z powyższymi regulacjami. 
Ponadto w gestii władz krajowych i przepisów krajowych leży ustanowienie prawnych 
konsekwencji ukrywania pewnych informacji lub ich wprowadzającego w błąd charakteru.

Ponadto dyrektywa 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych1 jest 
dyrektywą horyzontalną, która ma zastosowanie do wszystkich transakcji między 
przedsiębiorstwami a konsumentami. Jednakże w zastosowaniu pierwszeństwo mają 
sektorowe przepisy UE regulujące kwestie nieuczciwych praktyk handlowych, jak na 
przykład nałożony w art. 19 dyrektywy MiFID na przedsiębiorstwa inwestycyjne obowiązek 
prowadzenia działalności w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny zgodnie z najlepiej 
pojętymi interesami klientów. Przepisy dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych mogą mieć zastosowanie jedynie w celu uzupełnienia dyrektywy MiFID.

Ponadto memorandum dotyczące warunków polityki sektora finansowego podpisane między 
Komisją a Królestwem Hiszpanii w lipcu 2012 r. obejmuje pewne warunki mające na celu 
objęcie konsumentów większą ochroną w celu usprawnienia procesu sprzedaży klientom 
detalicznym wszelkich instrumentów nieobjętych systemem gwarantowania depozytów, które 
władze Hiszpanii włączyły do obowiązujących ram prawnych.

Komisja nie może ustosunkować się do określonego zarzutu odnoszącego się do konkretnej 
sprawy podlegającej decyzjom sądów krajowych.

Wniosek
Do jednej z najważniejszych kompetencji władz i sądów krajowych należy badanie zgodności 
praktyk sprzedaży stosowanych przez poszczególne instytucje kredytowe lub 
przedsiębiorstwa inwestycyjne z prawodawstwem UE. Komisja Europejska może 
interweniować jedynie w przypadkach niewłaściwej transpozycji na szczeblu krajowym lub 
w przypadku niewłaściwego stosowania prawa UE.

                                               
1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005.


