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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2274/2013, ktorú predkladá Lopez Ramirez, španielsky štátny 
príslušník, o nekalých praktikách bánk v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, ku ktorej je pripojené množstvo petícií a ktorá je vlastne kampaňou, sa v 
podstate sťažuje na nekalé praktiky bánk v Španielsku. Predkladatelia petície sa sťažujú na 
nepredvídateľnosť v súvislosti s výberom hotovosti a so sumami, ktoré si môžu vybrať zo 
svojich bankových účtov. Kladú aj otázky týkajúce sa predaja takzvaných prioritných akcií, 
ktoré im predávajú banky. Ďalej zdôrazňujú skutočnosť, že prioritné akcie sú vysokorizikové 
a zložité finančné nástroje, ktoré by sa nikdy nemali predávať väčšine klientov, čo sú 
zvyčajne osoby bez finančného vzdelania a ochoty riskovať. Predkladatelia petície kritizujú 
skutočnosť, že banky nielenže neposkytli klientom správne informácie, ale zdá sa, že 
odporúčajú, aby klienti boli nesprávne informovaní: získali tak dojem, že uvedené nástroje v 
podstate predstavujú termínované vklady a sú plne likvidné. Predkladatelia petície preto 
upozorňujú na porušenie spotrebiteľských práv, odkazujú na smernicu 2004/39/ES o trhoch 
s finančnými nástrojmi a konštatujú, že neprijmú žiadne predložené riešenie, ktoré by 
obsahovalo len čiastočnú náhradu ich úspor.

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
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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.

Komisia zodpovedá za monitorovanie správnej transpozície a uplatňovania právnych 
predpisov EÚ členskými štátmi, ale presné určenie investičných služieb poskytovaných v 
jednotlivých prípadoch alebo otázka, či predaj prioritných akcií konkrétnymi úverovými 
inštitúciami nemusí byť v súlade s vnútroštátnymi pravidlami vychádzajúcimi z transpozície 
MiFID, patria do právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov a súdov. Okrem toho 
rozhodnutie o právnych dôsledkoch porušenia tohto rámca2 patrí do rozsahu pôsobnosti 
vnútroštátnych právnych predpisov a orgánov. 

Záver

Preverovanie správania jednotlivých spoločností z hľadiska právnych predpisov Únie je 
primárnou právomocou vnútroštátnych orgánov a súdov. Európska komisia môže zasiahnuť 
len v prípade nesprávnej transpozície alebo nesprávneho uplatňovania právnych predpisov 
Únie.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1 – 44.
2 Pozri pripomienky Komisie k podobným petíciám, 

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


