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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2243/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Miriam 
Pardo Navarro, par priekšrocību akciju ietekmi uz mazajiem noguldītājiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai ir radušās domstarpības ar bankām par viņas personīgajiem finanšu 
līdzekļiem un it īpaši jautājumos, kas saistīti ar priekšrocību akcijām, jo viņai tādas pieder. 
Viņa apgalvo, ka bankas ir rīkojušās pretēji viņas interesēm, un gribētu zināt, ko šādā 
gadījumā var darīt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 18. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 31. janvārī

Finanšu instrumentu tirgu direktīva (2004/39/EK)1 (FITD) reglamentē ieguldījumu sabiedrību 
un kredītiestāžu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu saistībā ar finanšu instrumentiem, 
tostarp priekšrocību akcijām. FITD 19. pantā ir paredzētas profesionālās ētikas normas, kas 
jāievēro, sniedzot klientiem ieguldījumu pakalpojumus. Komisija atbild par dalībvalstu 
īstenotās ES tiesību aktu transponēšanas un piemērošanas pareizības uzraudzību, tomēr šajā 
gadījumā sniegtā ieguldījumu pakalpojuma precīza kvalificēšana vai jautājums par konkrētu 
kredītiestāžu īstenoto priekšrocību akciju vai segto obligāciju pārdošanas iespējamu 
neatbilstību dalībvalsts tiesību aktiem, ar kuriem tiek transponēta FITD, ir attiecīgās valsts 
kompetento iestāžu un tiesu kompetencē. Turklāt lēmums par minētā satvara pārkāpšanas 

                                               
1 OV L 145, 30.4.2004., 1.–44. lpp.
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tiesiskajām sekām ir jāpieņem attiecīgās valsts iestādēm saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem1. 

Attiecībā uz patēriņa kredīta interešu likmēm 2008. gadā pieņemtā Direktīva par patēriņa 
kredītlīgumiem (2008/48/EC) saskaņo tiesības, kas saistītas ar informācijas sniegšanu 
patērētājiem reklamēšanas posmā, posmā pirms līguma noslēgšanas un tā noslēgšanas posmā. 
Saskaņā ar šo direktīvu kreditoriem it īpaši ir jāatklāj informācija par aizņēmuma likmi un 
citām maksām, kā arī par gada procentu likmi. Tomēr šī direktīva neparedz nekādus 
ierobežojumus attiecībā uz šīm likmēm (lai gan dalībvalstis var noteikt šādus ierobežojumus), 
tā tikai nodrošina patērētājiem tiesības savlaicīgi — pirms viņi uzņemas jebkādas 
kredītsaistības — saņemt visaptverošu informāciju par attiecīgajām likmēm.

Secinājums

Konkrētu uzņēmumu rīcības izmeklēšana, ņemot vērā Savienības tiesību aktus, ir valsts 
iestāžu un tiesu primārā kompetence. Eiropas Komisija var iejaukties tikai tad, ja valsts ir 
nepareizi transponējusi Savienības tiesību aktu vai nepareizi to piemēro. Direktīva par 
patēriņa kredītlīgumiem (2008/48/EC) nodrošina patērētājiem tiesības savlaicīgi — pirms viņi 
uzņemas jebkādas kredītsaistības — saņemt visaptverošu informāciju par attiecīgajām 
likmēm, lai viņi varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus un, balstoties uz šo informāciju, 
pieņemt lēmumu par kredītlīguma noslēgšanu. Tomēr minētā direktīva neparedz 
ierobežojumus attiecībā uz kredīta izmaksām. 

                                               
1 Sk. Komisijas piezīmes par līdzīgiem lūgumrakstiem: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981en.pdf.


