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EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Lūgumrakstu komiteja

16.12.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2206/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Montserrat 
Domeque Serrano, par priviliģēto akciju pārdošanu

Lūgumraksts Nr. 2215/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais A.P.R., 
par personisku finansiālu problēmu

Lūgumraksts Nr. 2228/2013, ko iesniedzis Spānijas valstspiederīgais Santiago 
del Olmo del Olmo, par akcijās ieguldītās naudas zaudēšanu un tās 
kompensēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts 2206/2013 

Lūgumraksts ir samērā neskaidri formulēts un īss. Tas attiecas uz darījumiem ar akcijām, 
kuros iesaistīta banka “Caja Madrid”. Par šo pašu jautājumu ir iesniegti citi lūgumraksti, 
piemēram, Nr. 2228/2013 un Nr. 2274/2013.

Lūgumraksts 2215/2013 

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņu ir maldinājusi Spānijas valdība, un norāda, ka tā ir 
izkrāpusi viņa iekrājumus privileģēto akciju skandālā, kuram, kā šķiet, nebūs nekāda 
risinājuma, kas būtu labvēlīgs tādiem iedzīvotājiem kā viņš, kam ir pieticīgi iztikas līdzekļi.

Lūgumraksts 2228/2013 

Lūgumraksts attiecas uz akciju vērtības un tajās izdarīto ieguldījumu zudumu Spānijā. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Spānijas bankas ir apkrāpušas savus klientus, apsolot 
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augstākus procentus par uzkrājumiem, nekā tās faktiski izmaksā tagad. Pie tiem, kas slepeni 
sadarbojas, atbalstot šīs darbības, pieder arī partijas, arodbiedrību kustība, vadoši uzņēmēji un 
karaļnams. Lūgumraksta iesniedzējs prasa, lai Spānijas valdība atdotu naudu tās likumīgajiem 
īpašniekiem.

2. Pieņemamība

Lūgumraksti 2206/2013 un 2215/2013 atzīti par pieņemamiem 2014. gada 17. septembrī. 
Lūgumraksts 2228/2013 atzīts par pieņemamu 2014. gada 18. septembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 16. decembrī

Attiecībā uz Lūgumrakstiem Nr. 2206/2013, 2215/2013 un 2228/2013

Pēdējo gadu laikā Komisija ir sniegusi ierosinājumus pastiprināt tiesisko regulējumu un 
uzlabot patērētāju aizsardzību saistībā ar ieguldījumu produktu pārdošanu. 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. 

Jo īpaši FITD 19. pantā ir ietverti pienākumi, kas jāpilda lietišķajās attiecībās, sniedzot 
klientiem ieguldījumu pakalpojumus. Tajā finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir noteikts 
vispārējs pienākumus, nodrošinot ieguldījumu pakalpojumus, veikt ieguldītāja 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. 

MiFID direktīvas 19. pantā noteiktie pienākumi ir pielāgoti dažādu kategoriju klientiem. Tos 
piemēro pilnīgi, ja ir iesaistīti privātklienti, 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 ieguldījumu konsultācija, portfeļa pārvaldīšana vai 
rīkojumu izpilde, ir jāveic katra gadījuma konkrēto apstākļu izvērtēšana, un šī klasificēšana ir 
valsts iestāžu kompetencē. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad ieguldītājiem, iespējams, tikusi 
sniegta maldinoša informācija, vai kad nepieciešams noteikt, vai konkrētas kredītiestādes ir 
pārdevušas finanšu instrumentus saskaņā ar iepriekš minēto sistēmu. Turklāt lēmuma 
pieņemšana par konkrētas informācijas slēpšanas vai maldinoša rakstura informācijas 
sniegšanas tiesiskajām sekām ietilpst valsts tiesību aktu piemērošanas jomā un valsts iestāžu 
kompetencē.

                                               
1 Direktīva 2004/39/EK (OV L 145, 30.4.2004.).
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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 un Spānijas Karalisti parakstītajā Saprašanās 
memorandā par finanšu sektora politikas nosacījumiem ietverti daži nosacījumi, kuru mērķis 
ir veicināt patērētāju aizsardzību, lai uzlabotu jebkuru tādu instrumentu pārdošanu, kuri nav 
iekļauti noguldījumu garantiju sistēmā attiecībā uz privātklientiem un kurus Spānijas iestādes 
iekļāvušas patlaban spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā.

Eiropas Komisija nevar sniegt komentārus par apgalvojumiem attiecībā uz konkrētu lietu, 
attiecībā uz kuru lēmumu pieņemšana ietilpst valsts tiesu kompetencē.

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.


