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1. Samenvatting van het verzoekschrift

In 2004 kocht indiener bij een Spaanse bank obligaties met een looptijd van tien jaar. 
Vanwege de financiële crisis verzocht hij zijn obligaties te verkopen. De bank weigerde deze 
te verkopen onder vermelding van de looptijd ervan. Hij ontving op 30 januari 2013 een 
verklaring van de bank waarin stond dat de hoofdsom van zijn investering op 31 december 
2012 ongewijzigd bleef. Op 15 februari 2013 werd hem meegedeeld dat de waarde van zijn 
investering was gedaald tot 15% van het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. Indiener vraagt 
of zijn bank het recht heeft om een investering met een looptijd van tien jaar zonder zijn 
toestemming te devalueren terwijl zijn verzoek om voortijdige betaling werd geweigerd. Hij is 
van mening dat de bank zich ook aan de overeengekomen looptijd moet houden, dat het door 
hem geïnvesteerde bedrag intact moet blijven en dat het in december 2014 aan hem moet 
worden betaald. Indiener begrijpt niet hoe de waarde van zijn investering in twee weken tijd 
zo enorm kan zijn gedaald. Hij vraagt om een onderzoek en opheldering.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

De Richtlijn financiële instrumenten 2004/39/EG (MiFID) regelt de verlening van 
beleggingsdiensten en -activiteiten door beleggingsondernemingen en kredietinstellingen in 



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

NL

verband met een lijst van financiële instrumenten, zoals obligaties.

In de tijd van de door indiener beschreven feiten (december 2004), werd het aanbieden van de 
meeste investeringsdiensten met betrekking tot financiële instrumenten door 
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen op EU-niveau geregeld in Richtlijn 
93/22/EEG van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van 
effecten (ISD)1, die is ingetrokken sinds november 2007, de datum van inwerkingtreding van 
de MiFID. De ISD bevat een aantal algemene principes die beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen in acht moesten nemen ten aanzien van hun klanten aan wie zij een 
beleggingsdienst hadden verstrekt. Deze behelsden dat beleggingsondernemingen of 
kredietinstellingen hun bedrijfsactiviteiten op eerlijke en billijke wijze, in het optimale belang 
van de klant, moesten uitvoeren, informatie bij de klanten over hun financiële situatie, 
ervaring met beleggen en hun doelstellingen in verband met de gevraagde diensten moesten 
inwinnen en moesten zorgen voor een adequate openbaarmaking van relevante substantiële
informatie in hun contact met klanten.

Voor de exacte kwalificering van het instrument (financieel instrument of deposito) of van de 
individueel verstrekte beleggingsdienst moeten de specifieke omstandigheden van elke zaak 
worden beoordeeld, hetgeen onder de bevoegdheid valt van de nationale autoriteiten. 
Beslissingen over de juridische gevolgen van de vermeende schending van de voorwaarden 
van het contract door de Banco de Valencia vallen binnen het kader van de nationale 
wetgeving en de nationale autoriteiten.

Conclusie

Het is de primaire bevoegdheid van de nationale autoriteiten en rechtbanken om de 
handelwijze van individuele bedrijven in het licht van de wetgeving van de Unie te 
onderzoeken. De Europese Commissie kan alleen optreden in gevallen van onjuiste omzetting 
in het nationale recht of verkeerde toepassing van het Unierecht. Indiener kan overwegen om 
al dan niet contact op te nemen met de Spaanse toezichthoudende autoriteiten of de zaak voor 
de nationale rechter te brengen, die de macht hebben om erop toe te zien dat zijn rechten naar 
behoren worden gerespecteerd.

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0022:20030211:NL:PDF


