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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2243/2013, którą złożyła Miriam Pardo Navarro (Hiszpania), w
sprawie problemu dotyczącego akcji uprzywilejowanych i jego wpływu na 
posiadaczy niewielkich wkładów oszczędnościowych

1. Streszczenie petycji

Między składającą petycję a bankami toczy się spór dotyczący jej finansów osobistych, a w 
szczególności kwestii związanych z posiadanymi przez nią akcjami uprzywilejowanymi. 
Składająca petycję twierdzi, że banki działały wbrew jej interesom, i chciałaby się 
dowiedzieć, co można zrobić w obecnej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2015 r.

Dyrektywa 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych1 reguluje świadczenie 
usług inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe w 
odniesieniu do instrumentów finansowych. Artykuł 19 tej dyrektywy określa obowiązki w 
zakresie prowadzenia działalności w przypadku świadczenia usług inwestycyjnych na rzecz 
klientów. Komisja jest odpowiedzialna za monitorowanie prawidłowej transpozycji i 
stosowania prawa UE przez państwa członkowskie, jednak w tym przypadku dokładna 
kwalifikacja świadczonej usługi inwestycyjnej lub kwestia tego, czy sprzedaż akcji 

                                               
1 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1-44
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uprzywilejowanych lub obligacji zabezpieczonych przez daną instytucję kredytową spełnia 
wymogi krajowych przepisów transponujących dyrektywę 2004/39/WE, podlega kompetencji 
właściwych organów i sądów krajowych. Ponadto wchodzi to w zakres prawa krajowego, i to 
organy krajowe podejmują decyzję w sprawie prawnych skutków naruszenia tych ram1. 

W odniesieniu do stopy procentowej kredytów konsumenckich dyrektywa 2008/48/WE w 
sprawie kredytów konsumenckich, przyjęta w 2008 r., harmonizuje prawa dotyczące 
informowania konsumentów w reklamach, na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, jak i 
na etapie zawierania umowy. Zgodnie z tą dyrektywą kredytodawcy muszą podawać w 
szczególności informacje dotyczące stopy pożyczkowej i innych opłat, a także rzeczywistej 
rocznej stopy oprocentowania. Dyrektywa ta nie nakłada jednak żadnych limitów 
oprocentowania (choć państwa członkowskie są uprawnione do ich ustanowienia); przewiduje 
jedynie prawo konsumentów do uzyskania pełnych informacji dotyczących ich przypadku 
odpowiednio wcześniej, zanim konsumenta będzie wiązała jakakolwiek umowa kredytowa.

Podsumowanie

Do jednej z najważniejszych kompetencji władz i sądów krajowych należy badanie zgodności 
prowadzenia działalności przez poszczególne przedsiębiorstwa z prawodawstwem UE. 
Komisja Europejska może interweniować jedynie w przypadkach niewłaściwej transpozycji 
na szczeblu krajowym lub w przypadku niewłaściwego stosowania prawa UE. Dyrektywa 
2008/48/WE w sprawie kredytów konsumenckich przewiduje prawo konsumentów do 
uzyskania pełnych informacji dotyczących stóp procentowych odpowiednio wcześniej, zanim 
zwiążą się jakąkolwiek umową kredytową, tak aby mogli porównać różne oferty i podjąć 
świadomą decyzję, czy taką umowę zawrzeć. Dyrektywa ta nie przewiduje jednak limitów 
kosztów związanych z kredytem. 

                                               
1 Zob. uwagi komisji w sprawie podobnych petycji,
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981pl.pdf .


