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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0169/2013, którą złożył Agustín Valero Gómez (Hiszpania), z 43 
podpisami, w sprawie nieuczciwej sprzedaży participaciones preferentes, 
ryzykownego instrumentu finansowego, klientom hiszpańskich banków

Petycja 0171/2013, którą złożyła Ana María Cedeira Zas (Hiszpania), w imieniu 
„Plataforma de Afectados por Participaciones Preferetes y Subordinadas de A 
Coruña”, w sprawie nieuczciwej sprzedaży ryzykownych instrumentów 
finansowych klientom hiszpańskich banków

1. Streszczenie petycji 0169/2013 

Składający petycję donoszą o nieuczciwej sprzedaży udziałów uprzywilejowanych, 
participaciones preferentes, klientom Bankii. Składający petycję podkreślają, że udziały 
uprzywilejowane należą do złożonych instrumentów finansowych wysokiego ryzyka, których 
nie należy sprzedawać klientom, którzy w większości przypadków nie posiadają stosownej 
wiedzy finansowej i nie są skłonni do podejmowania ryzyka. Składający petycję donoszą, że 
banki nie tylko nie udzieliły klientom właściwych informacji, ale prawdopodobnie 
wprowadzały ich w błąd. Klientom dawano do zrozumienia, że instrumenty te składały się w 
większości z depozytów terminowych oraz funduszy płynnościowych. Składający petycję 
potępiają zatem naruszenie praw konsumentów, odnosząc się do dyrektywy 2004/39/WE w 
sprawie rynków instrumentów finansowych, i twierdzą, że nie przyjmą propozycji żadnego 
rozwiązania, które obejmuje tylko częściowy zwrot ich oszczędności.

Streszczenie petycji 0171/2013 

Składająca petycję donosi o nieuczciwej sprzedaży udziałów uprzywilejowanych oraz długu 
podporządkowanego klientom kilku banków hiszpańskich, przede wszystkim klientom 
banków CaixaGalicia i CaixaNova. Składająca petycję potępia naruszenie praw 



PE532.482v01-00 2/3 CM\1028551PL.doc

PL

konsumentów, odnosząc się do dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów 
finansowych, zmienionej dyrektywą 2006/73/WE. Składająca petycję podkreśla także, 
że udziały uprzywilejowane i dług podporządkowany należą do złożonych instrumentów 
finansowych wysokiego ryzyka, których nie należy sprzedawać klientom, którzy 
w większości przypadków nie posiadają stosownej wiedzy finansowej i nie są skłonni 
do podejmowania ryzyka. Ponadto donosi ona, że banki nie tylko nie udzieliły klientom 
właściwych informacji, ale prawdopodobnie wprowadzały ich w błąd. Klientom dawano do 
zrozumienia, że instrumenty te składały się w większości z depozytów terminowych oraz 
funduszy płynnościowych. W końcu składająca petycję potępia memorandum dotyczące 
warunków polityki sektora finansowego zawarte z rządem Hiszpanii w ramach Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej, ponieważ nie gwarantuje ono zwrotu 100% depozytu 
ofiarom takich nieuczciwych działań banków.

2. Dopuszczalność

Petycje 169/2013 i 171/2013 uznane zostały za dopuszczalne dnia 5 listopada 2013 . 
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 marca 2014 r.

Petycje 169/2013 i 171/2013

Uwagi Komisji 

Świadczenie usług inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje 
kredytowe w zakresie instrumentów finansowych, w tym akcji uprzywilejowanych 
(participaciones preferentes) i obligacji podporządkowanych, uregulowano przepisami 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID)1.

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 
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).

                                               
1 Dyrektywa 2004/39/WE (Dz.U. L 145 z 30.4.2004).
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Zadaniem Komisji jest monitorowanie prawidłowej transpozycji i stosowania prawa UE. 
Jednak szczegółowa kwalifikacja usługi inwestycyjnej świadczonej w konkretnym przypadku, 
np. doradztwo finansowe, zarządzanie portfelem, realizacja zleceń w imieniu klientów, 
wymaga oceny indywidualnych okoliczności w każdym przypadku i leży w gestii władz 
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 
pojętym interesem klientów. Przepisy dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych mogą mieć zastosowanie jedynie w celu uzupełnienia dyrektywy MiFID. 

Ponadto memorandum dotyczące warunków polityki sektora finansowego, podpisane w lipcu 
2012 r. między Komisja (w imieniu państw członkowskich strefy euro) a Hiszpanią, 
zawierało pewne zobowiązania mające na celu poprawę ochrony konsumentów, aby 
usprawnić proces sprzedaży klientom detalicznym wszelkich instrumentów nieobjętych 
systemem gwarantowania depozytów, a w ciągu ostatnich lat władze Hiszpanii uwzględniły te 
zobowiązania w krajowych ramach prawnych, zwłaszcza w ustawie 9/2012.

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

Wniosek

Do 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 r.


