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Tárgy: Agustín Valero Gómez spanyol állampolgár által benyújtott 0169/2013. 
számú, 43 aláírást tartalmazó petíció a spanyol bankok ügyfelei számára 
megtévesztő módon értékesített kockázatos pénzügyi eszközökről 
(participaciones preferentes)

Ana María Cedeira Zas spanyol állampolgár által a Plataforma de Afectados 
por Participaciones Preferetes y Subordinadas de A Coruña nevében 
benyújtott, 0171/2013. számú petíció a spanyol bankok ügyfelei számára 
megtévesztő módon értékesített kockázatos pénzügyi eszközökről

1. A 0169/2013. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kifogásolják, hogy a Bankia ügyfelei számára elsőbbségi részvényeket 
(participaciones preferentes) értékesítettek megtévesztő módon. A petíció benyújtói 
hangsúlyozzák, hogy az elsőbbségi részvények igen kockázatos és bonyolult pénzügyi 
eszközök, amelyeket egyáltalán nem kellett volna értékesíteni a legtöbb olyan ügyfél számára, 
akik jellemzően nem rendelkeznek pénzügyi ismeretekkel és kifejezetten kockázatkerülők. A 
petíció benyújtói kifogásolják, hogy a bankok elmulasztották ügyfeleik megfelelő 
tájékoztatását, sőt a jelek szerint azt is sugallják, hogy az ügyfeleket félretájékoztatták: azt a 
benyomást keltették bennük, hogy a pénzügyi eszközök lényegében lekötött, teljesen likvid 
betétek. A petíció benyújtói a fogyasztói jogok megszegését kifogásolják, a pénzügyi 
eszközök piacairól szóló 2004/39/EK végrehajtási irányelvre hivatkoznak, és azt állítják, hogy 
olyan megoldást nem fogadnak el, amely csak a megtakarításaik részleges visszafizetésével 
jár.

A 0171/2013. számú petíció összefoglalása 
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A petíció benyújtója nehezményezi, hogy több spanyolországi bank (elsősorban a 
CaixaGalicia és CaixaNova) elsőbbségi részvényeket és alárendelt kölcsönöket adott el 
ügyfeleinek megtévesztő módon. A petíció benyújtója a később módosított és a 2006/73/EK 
irányelvvel végrehajtott 2004/39/EK irányelvre – a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
irányelvre – hivatkozva kifogásolja a fogyasztói jogok megsértését. Azt is hangsúlyozza, hogy 
az elsőbbségi részvények és az alárendelt kölcsönök igen kockázatos és bonyolult pénzügyi 
eszközök, amelyeket egyáltalán nem kellett volna értékesíteni a legtöbb olyan ügyfél számára, 
akik jellemzően nem rendelkeznek pénzügyi ismeretekkel és kifejezetten kockázatkerülők. 
Továbbá azt is kifogásolja, hogy a bankok elmulasztották ügyfeleiket megfelelő módon 
tájékoztatni, és azt is sugallja, hogy az ügyfeleket félretájékoztatták: azt a benyomást keltették 
bennük, hogy a pénzügyi eszközök lényegében lekötött, teljesen likvid betétek. Végül a 
petíció benyújtója nehezményezi az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) 
összefüggésében a spanyol kormánnyal létrejött, a pénzügyi ágazat szakpolitikai feltételeiről 
szóló egyetértési megállapodást, mivel az nem biztosítja, hogy az ilyen megtévesztő banki 
tevékenységek áldozatai számára a betétek teljes összegét visszafizetik.

2. Elfogadhatóság

A 169/2013. és a 171/2013. számú petíciók elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 5. 
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. március 31.

A 169/2013. és a 171/2013. számú petíció

A Bizottság észrevételei 

A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv (MiFID)1 a befektetési cégek és 
a hitelintézetek pénzügyi eszközökre, köztük elsőbbségi részvényekre (participaciones 
preferentes), és alárendelt kötvényekre vonatkozó befektetési szolgáltatásaik nyújtását 
szabályozza. 

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 
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. 

                                               
1 2004/39/EK irányelv (HL L 145., 2004.4.30.).
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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 irányelv 
(UCPD)1 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 kötelezettségvállalásokat 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 a jogi 
keretükbe, konkrétan a 9/2012. sz. jogszabályba.

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.

                                               
1 HL L 149., 2005.6.11.


