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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója petíciójában – amelyhez több másik petíció is kapcsolódik és valójában 
egy kampány része – lényegében a spanyolországi bankok tisztességtelen gyakorlatait 
kifogásolja. A petíciók benyújtói a készpénzfelvétellel és a bankszámlájukról felvehető 
összeggel kapcsolatos kiszámíthatatlanságot kifogásolják. Egyúttal kérdéseket vetnek fel a 
bankok részéről számukra értékesített úgynevezett „elsőbbségi részvények” eladásával 
kapcsolatban. A petíció benyújtói hangsúlyozzák azt is, hogy az elsőbbségi részvények igen 
kockázatos és bonyolult pénzügyi eszközök, amelyeket a legtöbb olyan ügyfél számára 
egyáltalán nem kellett volna értékesíteni, mivel az ügyfelek jellemzően nem rendelkeznek 
pénzügyi ismeretekkel és kifejezetten kockázatkerülők. A petíció benyújtói kifogásolják, hogy 
a bankok elmulasztották ügyfeleik megfelelő tájékoztatását, sőt, azt sugallják, hogy az 
ügyfeleket félretájékoztatták: azt a benyomást keltették bennük, hogy a pénzügyi eszközök 
lényegében határozott időre lekötött, teljesen likvid betétek. A petíció benyújtói a fogyasztói 
jogok megsértését kifogásolják, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK végrehajtási 
irányelvre hivatkoznak, és azt állítják, hogy olyan megoldást nem fogadnak el, amely csak a 
megtakarításaik részleges visszafizetésével jár.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
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eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. január 31.

A befektetési vállalkozások és hitelintézetek befektetési szolgáltatásait a pénzügyi eszközök –
beleértve az elsőbbségi részvényeket – vonatkozásában a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
2004/39/EK irányelv1 (MiFID) szabályozza.

Az uniós jog tagállamok általi megfelelő átültetésének és alkalmazásának nyomon követéséért 
a Bizottság felel, azonban az illetékes nemzeti szervek és bíróságok feladata a konkrét 
esetekben nyújtott befektetési szolgáltatások pontos minősítése és annak eldöntése, hogy nem 
sérti-e a MiFID-et átültető nemzeti szabályozást az, hogy bizonyos hitelintézetek elsőbbségi 
részvényeket adnak el. Szintén a nemzeti szabályozás és hatóságok hatáskörébe tartozik 
annak meghatározása, hogy milyen jogi következményekkel jár e keret megsértése2. 

Következtetés:

Az egyes társaságok üzletvitelének az uniós jogszabályok fényében történő vizsgálata 
elsősorban a nemzeti hatóságok és bíróságok hatásköre. Az Európai Bizottság csak azokban 
az esetekben avatkozhat be, amikor az uniós jogot helytelenül ültetik át a nemzeti jogba vagy 
helytelenül alkalmazzák. 

                                               
1 HL L 145., 2004.4.30., 1–44. o.
2 Lásd a Bizottság hasonló petíciókkal kapcsolatban tett észrevételeit: 

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


