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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1761/2012, ktorú predkladá N. G. C., španielsky štátny občan, 
o podvodnom predaji rizikových finančných nástrojov „participaciones 
preferentes“ klientom sporiteľní v Španielsku

Petícia 1851/2012, ktorú predkladá Rufino Manzaneque Ramos, španielsky 
štátny občan, o podvodnom predaji rizikových finančných nástrojov (tzv. 
participaciones preferentes) klientom sporiteľní v Španielsku

Petícia 1864/2012, ktorú predkladá R. T. M., španielsky štátny občan, 
o podvodnom predaji rizikových finančných nástrojov (tzv. participaciones 
preferentes) klientom sporiteľní v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície 1761/2012

Predkladateľ petície je jedným z tých, ktorých postihlo niečo, čo sa zdá byť rozšíreným 
predajom rizikových finančných investícií občanom, ktorí skrátka nemali znalosti 
o finančných investíciách a hľadali pre svoje úspory bezpečné investície. Predkladateľ petície 
uvádza, že mu jeho sporiteľňa bez jeho vedomia predala tzv. prioritné akcie. V čase 
transakcie sa domnieval, že to nenesie žiadne riziko a že k peniazom bude mať kedykoľvek 
prístup.

Zhrnutie obsahu petície 1851/2012 

Predkladateľ petície patrí medzi osoby dotknuté rozsiahlym predajom rizikových finančných 
investícií občanom, ktorí vo všeobecnosti nemali žiadne vedomosti o finančných investíciách 
a hľadali bezpečné možnosti investovania svojich úspor. Predkladateľ petície uvádza, že mu 
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jeho sporiteľňa bez jeho vedomia predala tzv. prioritné akcie.

Zhrnutie obsahu petície 1864/2012

Predkladateľ petície patrí medzi osoby dotknuté rozsiahlym predajom rizikových finančných 
investícií občanom, ktorí vo všeobecnosti nemali žiadne vedomosti o finančných investíciách 
a hľadali bezpečné možnosti investovania svojich úspor. Predkladateľ petície uvádza, že mu 
jeho sporiteľňa bez jeho vedomia predala tzv. prioritné akcie, a uvádza, že opatrenia 
navrhované španielskou vládou na vyriešenie tohto problému sú neúčinné a neprípustné.

2. Prípustnosť

1761/2012: petícia bola uznaná ako prípustná 12. júla 2013. 
1851/2012: petícia bola uznaná ako prípustná 18. júla 2013. 
1864/2012: petícia bola uznaná ako prípustná 18. júla 2013. 

Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 30. októbra 2013)

Komisia láskavo odkazuje Výbor pre petície na odpoveď Komisie poskytnutú 28. augusta 
2013 na petície 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. Európska 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. 

                                               
1

Smernica 2004/39/ES, Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.
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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. investičné poradenstvo, riadenie portfólia alebo vykonanie 
pokynov, si však vyžaduje posúdenie osobitných okolností každého prípadu a patrí do 
právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov. 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 praktikách1 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. 

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. 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.


