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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0169/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Agustín 
Valero Gómez un kam pievienoti 43 paraksti, par riskanta finanšu 
instrumenta participaciones preferentes krāpniecisku pārdošanu banku 
klientiem Spānijā

Lūgumraksts Nr. 0171/2013, ko Plataforma de Afectados por Participaciones 
Preferetes y Subordinadas de A Coruña vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgā Ana María Cedeira Zas, par riskantu finanšu instrumentu 
krāpniecisku pārdošanu banku klientiem Spānijā

1. Lūgumraksta Nr. 0169/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji nosoda priekšrocību akciju participaciones preferentes krāpniecisku 
pārdošanu Bankia klientiem. Viņi uzsver, ka priekšrocību akcijas ir ļoti riskanti un sarežģīti 
finanšu instrumenti, kurus nekādā gadījumā nevajadzētu pārdot lielākajai daļai klientu, kas 
pārsvarā ir cilvēki bez zināšanām finanšu jomā un nevēlas uzņemties risku. Lūgumraksta 
iesniedzēji nosoda to, ka bankas ne vien pienācīgi neinformēja klientus, bet arī, kā šķiet, 
sniedza klientiem nepatiesu informāciju — viņiem tika radīts iespaids, ka šie instrumenti 
būtībā ir noteikta termiņa noguldījumi un ir pilnīgi likvīdi. Lūgumraksta iesniedzēji, 
atsaucoties uz Direktīvu 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, apgalvo, ka ir pārkāptas 
patērētāju tiesības, un norāda, ka viņi nepieņems nekādu ierosināto risinājumu, kas piedāvās 
tikai daļēju viņu ieguldījumu atmaksu.

Lūgumraksta Nr. 0171/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja nosoda priekšrocību akciju un subordinētā parāda krāpniecisku 
pārdošanu vairāku Spānijas banku, jo īpaši CaixaGalicia un CaixaNova, klientiem. Viņa 
apgalvo, ka ir pārkāptas patērētāju tiesības, un atsaucas uz Direktīvu 2004/39/EK par finanšu 
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instrumentu tirgiem, kas vēlāk grozīta un īstenota ar Direktīvu 2006/73/EK. Lūgumraksta 
iesniedzēja arī uzsver, ka priekšrocību akcijas un subordinētais parāds ir ļoti riskanti un 
sarežģīti finanšu instrumenti, kurus nekādā gadījumā nevajadzētu pārdot lielākajai daļai 
klientu, kas pārsvarā ir cilvēki bez zināšanām finanšu jomā un nevēlas uzņemties risku. 
Turklāt lūgumraksta iesniedzēja nosoda to, ka bankas ne vien pienācīgi neinformēja klientus, 
bet arī, kā šķiet, sniedza klientiem nepatiesu informāciju — viņiem tika radīts iespaids, ka 
instrumenti būtībā ir noteikta termiņa noguldījumi un ir pilnīgi likvīdi. Visbeidzot, 
lūgumraksta iesniedzēja nosoda Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI) ietvaros ar 
Spānijas valdību noslēgto Saprašanās memorandu par finanšu nozares politikas 
nosacījumiem, jo tas nenodrošina pilnīgi visu noguldījumu atdošanu šo krāpniecisko banku 
darbību upuriem.

2. Pieņemamība

Lūgumraksti Nr. 169/2013 un Nr. 171/2013 atzīti par pieņemamiem 2013. gada 5. novembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. martā

Lūgumraksti Nr. 169/2013 un Nr. 171/2013

Komisijas apsvērumi 

Finanšu instrumentu tirgu direktīva 2004/39/EK (FITD)1 reglamentē ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšanu, ko veic ne tikai ieguldījumu sabiedrības, bet arī kredītiestādes 
attiecībā uz finanšu instrumentiem, tostarp priekšrocību akcijām (participaciones preferentes) 
un subordinētajiem parādiem. 

Konkrētāk, FITD 19. pantā ir paredzētas profesionālās ētikas normas, kas ir jāievēro, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus klientiem. Tajā ir noteikts vispārējs pienākums finanšu 
pakalpojumu sniedzējam, kad tas sniedz ieguldījumu pakalpojumus, veikt ieguldītāju 
piemērotības vai atbilstības pārbaudi. Konkrētāk, ieguldījumu sabiedrībai ir pienākums 
pieprasīt informāciju, lai noteiktu, vai klientam ir nepieciešamā pieredze un zināšanas, kas 
ļauj izprast 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 finansiālais stāvoklis. FITD 19. panta 2. punktā 
arī ir prasība, ka visai informācijai, ko ieguldījumu sabiedrības sniedz klientiem, ir jābūt 
patiesai, skaidrai un tā nedrīkst būt maldinoša. 

FITD 19. pantā noteiktie pienākumi ir pielāgoti dažādām klientu kategorijām. Tos piemēro 
pilnīgi, ja ir iesaistīti mazumtirdzniecības klienti, un attiecīgi pielāgo profesionālu klientu 
gadījumā (šajā gadījumā pieņemot, ka klientam ir zināšanas un pieredze).

Komisija ir atbildīga par to, lai tiktu pārraudzīts, vai dalībvalstis pareizi transponē un piemēro 
ES tiesību aktus. Tomēr atsevišķā gadījumā sniegta ieguldījumu pakalpojuma klasificēšanai, 
piemēram, nosakot, vai pakalpojums ir, piemēram, ieguldījumu konsultācija, portfeļa 
pārvaldīšana vai rīkojumu izpilde, ir jāveic katra gadījuma konkrēto apstākļu izvērtēšana, un 

                                               
1 Direktīva 2004/39/EK (OV L 145, 30.4.2004.).
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šī klasificēšana ir valsts iestāžu kompetencē. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad 
ieguldītājiem, iespējams, tikusi sniegta maldinoša informācija vai kad konkrētas kredītiestādes 
varētu būt pārdevušas finanšu instrumentus neatbilstīgi iepriekš minētajam regulējumam. 
Turklāt konkrētas informācijas slēpšanas vai maldinošas informācijas sniegšanas tiesiskās 
sekas nosaka ar valsts tiesību aktiem un tas ir valsts iestāžu kompetencē.

Savukārt Negodīgas komercprakses direktīva 2005/29/EK (NKD)1 ir horizontāla direktīva, 
kas piemērojama visiem uzņēmumu darījumiem ar patērētājiem. Pār to prevalē ES nozaru 
noteikumi, kuri reglamentē negodīgas komercprakses aspektus, piemēram, FITD 19. pantā 
noteiktās prasības, kas paredz vispārēju principu, ka ieguldījumu sabiedrības rīkojas godīgi, 
taisnīgi un profesionāli atbilstoši savu klientu interesēm. NKD var tikai papildināt FITD. 

Turklāt 2012. gada jūlijā starp Komisiju eurozonas dalībvalstu vārdā un Spāniju parakstītajā 
Saprašanās memorandā par finanšu sektora politikas nosacījumiem ietvertas dažas saistības, 
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 valsts tiesiskajā regulējumā, konkrēti 
Likumā 9/2012.

Komisija nevar sniegt komentārus par apgalvojumiem attiecībā uz konkrētu lietu, par kuru 
lēmumu pieņem valsts tiesu iestādes.

Secinājums

Atsevišķu kredītiestāžu vai ieguldījumu sabiedrību pārdošanas prakses izmeklēšana, ņemot 
vērā ES tiesību aktus, ir valsts iestāžu un tiesu primārā kompetencē. Eiropas Komisija var 
iejaukties tikai tad, ja valsts kļūdaini transponē Savienības tiesību aktu vai piemēro to 
nepareizi.

                                               
1 OV L 149, 11.6.2005.


