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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2274/2013, którą złożył Lopez Ramirez (Hiszpania), w sprawie
nieuczciwych praktyk banków w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, którego petycji towarzyszy wiele innych i która w rzeczywistości stanowi 
kampanię, zasadniczo skarży się z powodu nieuczciwych praktyk banków w Hiszpanii. 
Składający petycję skarżą się z powodu nieprzewidywalności w odniesieniu do wypłat 
gotówkowych oraz kwot, które mogą wypłacać ze swoich rachunków bankowych. Podnoszą 
przy tym kwestie dotyczące sprzedawania im przez banki tzw. udziałów uprzywilejowanych. 
Składający petycję podkreślają, że udziały uprzywilejowane należą do złożonych 
instrumentów finansowych wysokiego ryzyka, których nie należy sprzedawać klientom, 
którzy w większości przypadków nie posiadają stosownej wiedzy finansowej i nie są skłonni 
do podejmowania ryzyka. Składający petycję nie tylko potępiają fakt, że banki nie 
poinformowały w należyty sposób klientów, lecz także wydają się sugerować, że klienci 
zostali wprowadzeni w błąd: wywołano u nich wrażenie, że instrumenty te składały się w 
zasadzie z depozytów terminowych i funduszy płynnościowych. Składający petycję zgłaszają
zatem naruszenie praw konsumentów, odnosząc się do dyrektywy 2004/39/WE w sprawie 
rynków instrumentów finansowych, i twierdzą, że nie przyjmą propozycji żadnego 
rozwiązania, które obejmuje tylko częściowy zwrot ich oszczędności.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2015 r.

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych nr 2004/39/WE1 (MiFID) reguluje 
świadczenie usług inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje 
kredytowe w odniesieniu do instrumentów finansowych, w tym udziałów uprzywilejowanych 
(„preferentes”).

Komisja jest odpowiedzialna za kontrolę i dopilnowanie właściwej transpozycji i stosowania 
przepisów UE przez państwa członkowskie, jednak właściwe zakwalifikowanie usługi 
inwestycyjnej wyświadczonej w konkretnym przypadku lub też kwestia tego, czy instytucje 
kredytowe lub udziały uprzywilejowane są, czy też nie są zgodne z przepisami krajowymi 
transponującymi dyrektywę MiFID wchodzą w zakres kompetencji właściwych organów i 
sądów krajowych. Ponadto decydowanie o konsekwencjach prawnych nieprawidłowości w 
tym zakresie odbywa się w drodze przepisów krajowych i należy do organów krajowych2. 

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. 

                                               
1 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1–44.
2 Prosimy zapoznać się z uwagami Komisji w sprawie podobnych petycji, 

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


