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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2274/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Lopez 
Ramirez par Spānijas banku negodīgu praksi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kura lūgumrakstam pievienoti vairāki citi lūgumraksti un kas 
patiesībā ir vesela kampaņa, būtībā sūdzas par Spānijas banku negodīgu praksi. Lūgumrakstu 
iesniedzēji sūdzas par neprognozējamību attiecībā uz skaidras naudas izņemšanu un summām, 
kuras klienti var noņemt no saviem bankas kontiem. Tāpat viņi pievēršas jautājumiem, kas 
saistīti ar tā dēvēto „priekšrocību akciju” pārdošanu, ko bankas viņiem pārdevušas. Viņi 
turklāt uzsver, ka priekšrocību akcijas ir ļoti riskanti un sarežģīti finanšu instrumenti, kurus 
nekādā gadījumā nevajadzētu pārdot lielākajai daļai klientu, kas pārsvarā ir cilvēki bez 
zināšanām finanšu jomā un nevēlas uzņemties risku. Lūgumraksta iesniedzēji norāda uz to, ka 
bankas ne tikai nav pienācīgi informējušas klientus, bet vedina uz domām, ka klientiem 
apzināti sniegta nepareiza informācija: viņiem radīts iespaids, ka attiecīgie instrumenti būtībā 
esot noteikta termiņa ieguldījumi un pilnīgi likvīdi. Lūgumraksta iesniedzēji, atsaucoties uz 
Direktīvu 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, apgalvo, ka ir pārkāptas patērētāju 
tiesības, un norāda, ka viņi nepieņems nekādu ierosināto risinājumu, kas piedāvās tikai daļēju 
viņu ieguldījumu atmaksu.

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
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Ar Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem1 (MiFID), reglamentē 
ieguldījumu pakalpojumus, kurus ieguldījumu brokersabiedrības un kredītiestādes sniedz 
saistībā ar finanšu instrumentiem, cita starpā priekšrocību akcijām.

Komisija ir atbildīga par uzraudzību attiecībā uz to, lai dalībvalstis pareizi transponētu un 
piemērotu ES tiesību aktus, tomēr ieguldījumu pakalpojuma precīza kvalifikācija kādā 
konkrētā gadījumā vai jautājums par to, vai atsevišķu kredītiestāžu pārdotās priekšrocību 
akcijas varētu neatbilst valsts noteikumiem, ar ko transponēta MiFID, ir attiecīgo valsts 
iestāžu un tiesu kompetencē. Turklāt arī lēmumu pieņemšana par šā regulējuma pārkāpumu 
juridiskajām sekām ir valsts tiesību aktu un iestāžu kompetencē2. 

Secinājums

Konkrētu uzņēmumu darbības izmeklēšana, ņemot vērā Savienības 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 145, 30.4.2004., 1.–44. lpp.
2 Lūdzam skatīt Komisijas apsvērumus līdzīgu lūgumrakstu gadījumā: 

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


