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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0496/2013 af W.J. Z., tysk statsborger, om en nationaliseret spansk 
banks delvise ekspropriation af en investering

1. Sammendrag

Andrageren købte i 2004 obligationer med en tiårig løbetid af en spansk bank. Han har som 
følge af den finansielle krise anmodet om at få solgt sine obligationer. Banken nægtede at 
sælge dem med henvisning til løbetiden. En kontoudskrift, som han modtog den 30. januar 
2013, viste, at størstedelen af hans investering var uændret pr. 31. december 2012. Han blev 
den 15. februar 2013 underrettet om, at værdien af hans investering var faldet til 15 % af den 
oprindeligt investerede værdi. Andrageren sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt hans bank har 
ret til at devaluere en investering med en tiårig løbetid uden hans samtykke, samtidig med at 
hans anmodning om tidlig betaling blev afvist. Han mener, at banken endvidere bør overholde 
den aftalte løbetid, at det beløb, som han investerede, forbliver uændret, og at det bør 
udbetales til ham i december 2014. Andrageren forstår ikke, hvordan værdien af hans 
investering kan være faldet så markant på to uger. Han anmoder om en undersøgelse og en 
forklaring.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014



PE529.993v01-00 2/2 CM\1022437DA.doc

DA

"Direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)1 regulerer 
investeringsselskabers og kreditinstitutters investeringsservice og aktiviteter i forbindelse med 
en række finansielle instrumenter, herunder obligationer. 

På tidspunktet for andragerens investering (december 2004) blev de fleste 
investeringsselskabers og kreditinstitutters investeringsservices og aktiviteter i forbindelse 
med finansielle instrumenter imidlertid reguleret på EU-plan ved direktiv 93/22/EØF af 10. 
maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer (ISD)2, som blev ophævet i 
november 2007, hvor MiFID trådte i kraft. ISD fastlagde nogle generelle principper, som 
investeringsselskaber og kreditinstitutter skulle observere i forholdet til deres kunder, for 
hvem de ydede en investeringsservice. Investeringsselskaber eller kreditinstitutter måtte 
handle ærligt og retfærdigt under udøvelsen af deres erhvervsaktiviteter i kundernes bedste 
interesse, indhente oplysninger fra kunder om deres finansielle situation, investeringserfaring 
og målsætninger for de ønskede tjenesteydelser eller foretage en passende offentliggørelse af 
relevante, væsentlige oplysninger i deres kundekontakt.

Ikke desto mindre kræver nøjagtig kvalificering af instrumentet (uanset om det er et finansielt 
instrument eller et depositum) eller af investeringsservicen i en konkret sag en vurdering af de 
konkrete omstændigheder i hvert enkelt tilfælde og falder ind under de nationale 
myndigheders beføjelser. Endvidere henhører det under de nationale myndigheder at afgøre i 
henhold til national lovgivning, hvilke retslige følger Banco de Valencias påståede 
overtrædelse af kontraktvilkårene skal have.

Konklusion

Ifølge EU-lovgivningen har de nationale myndigheder og domstole den primære kompetence 
til at undersøge enkelte virksomheders adfærd. Kommissionen kan kun gribe ind i tilfælde af 
en medlemsstats ukorrekte gennemførelse eller fejlagtig anvendelse af EU-lovgivningen. 
Andrageren kunne overveje at kontakte de spanske tilsynsmyndigheder eller forfølge sagen 
ved de nationale domstole, der har beføjelse til at sikre, at hans rettigheder respekteres."

                                               
1 Direktiv 2004/39/EF (EUT L 145 af 30.4.2004).
2 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20030211:DA:PDF) 


