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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2243/2013, ktorú predkladá Miriam Pardo Navarro, španielska 
štátna príslušníčka, o vplyve vydania prednostných akcií na drobných 
sporiteľov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície vedie spor s bankami v súvislosti s otázkou týkajúcou sa jej osobných 
financií, a najmä vydania prednostných akcií, z ktorých niekoľko vlastní. Tvrdí, že banky 
konali proti jej záujmom, a chcela by vedieť, aké kroky možno podniknúť.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. septembra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 31. januára 2015

Smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi 2004/39/ES1 (MiFID) sa upravuje 
poskytovanie investičných služieb investičnými spoločnosťami a úverovými inštitúciami v 
súvislosti s finančnými nástrojmi vrátane prioritných akcií. V článku 19 MiFID sa ustanovujú 
povinnosti týkajúce sa podnikania, ktoré sa musia plniť pri poskytovaní investičných služieb 
klientom. Komisia je zodpovedná za monitorovanie správnej transpozície a uplatňovania 
právnych predpisov EÚ členskými štátmi, no v tomto prípade je presné určenie poskytnutej 
investičnej služby alebo otázka, či je predaj prioritných akcií alebo krytých dlhopisov zo 
strany konkrétnej úverovej inštitúcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými 
sa transponuje MiFID, v pôsobnosti príslušných vnútroštátnych orgánov a súdov. Okrem toho 

                                               
1 (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1–44).
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patrí rozhodnutie o právnych následkoch porušenia tohto rámca1 do pôsobnosti 
vnútroštátnych právnych predpisov a orgánov.

Pokiaľ ide o úrokové sadzby v prípade spotrebiteľských úverov, smernica 2008/48/ES o 
spotrebiteľskom úvere, ktorá bola prijatá v roku 2008, harmonizuje práva týkajúce sa 
poskytovania informácií spotrebiteľom vo fáze reklamy a v predzmluvnej a zmluvnej fáze. 
Podľa tejto smernice musia veritelia zverejniť najmä informácie týkajúce sa úrokovej sadzby 
a iných poplatkov, ako aj ročnú percentuálnu mieru nákladov.  Smernicou sa však neukladajú 
žiadne obmedzenie týchto sadzieb (hoci členské štáty majú právomoc uložiť takéto 
obmedzenia), spotrebiteľom sa iba poskytuje právo získať komplexné informácie v 
dostatočnom časovom predstihu predtým, ako sa spotrebiteľ stane viazaný akoukoľvek 
zmluvou o úvere.

Záver

Preverovanie správania jednotlivých spoločností z hľadiska právnych predpisov Únie je 
primárne právomocou vnútroštátnych orgánov a súdov. Európska komisia môže zasiahnuť len 
v prípade nesprávnej vnútroštátnej transpozície alebo nesprávneho vnútroštátneho 
uplatňovania právnych predpisov Únie. Smernicou 2008/48/ES o spotrebiteľskom úvere sa 
poskytuje spotrebiteľom právo získať komplexné informácie týkajúce sa úrokových sadzieb v 
dostatočnom časovom predstihu predtým, ako sa spotrebiteľ stane viazaný akoukoľvek 
zmluvou o úvere, s cieľom umožniť im porovnať rôzne ponuky a prijať kvalifikované 
rozhodnutie o tom, či uzavrieť zmluvu o úvere. Smernicou sa však nestanovujú limity na 
náklady na úvery.

                                               
1 Pozir poznámky Komisie k podobným petíciám, 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981e
n.pdf .


