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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1577/2008 af Marek Brükner, tysk statsborger, for "Lehman 
Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main", om konsekvenserne af krakket i 
Lehman Brothers Bank og oprettelsen af en fond for de europæiske ofre

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til, at der oprettes en europæisk fond for de europæiske ofre for krakket 
i Lehman Brothers Bank. Fonden skulle anvendes til at dække omkostningerne i forbindelse 
med indsamling af bevismateriale og retlige foranstaltninger. Anvendelsen af denne fond 
skulle sikre, at europæiske opsparere og ansatte i europæiske banker lærer sandheden at kende 
om bankers insolvens. Det vigtigste mål er forbrugerbeskyttelse. Midlerne til finansiering af 
retsomkostninger ville give de enkelte opsparere mulighed for at udøve deres rettigheder, og 
de ville også have midlerne til at indsamle bevismateriale og fremlægge det i retten. Ifølge 
andrageren ville dette også løse det problem, at det ikke er muligt at indgive et kollektivt 
søgsmål. Efter hans opfattelse har de nationale tilsynsmyndigheder fejlet. Andrageren anfører 
en række foranstaltninger, der burde træffes. Med hjælp fra den foreslåede fond ville der blive 
skabt en ny balance i forholdet mellem opsparere og investorer og finansielle institutioner i 
Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.

"Kommissionen anerkender, at det er vigtigt at sikre, at forbrugere, der har lidt skade som 
følge af finanskrisen, og særlig krak af finansielle institutioner, såsom Lehman Brothers, har 
adgang til effektive klagemuligheder. Kommissionen mener imidlertid, at der allerede findes 
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mekanismer, som forbrugerne kan benytte sig af. F.eks. findes der i de fleste medlemsstater 
alternative tvistbilæggelsesorganer, såsom ombudsmænd, mæglere eller klagenævn, som løser 
konflikter mellem forbrugere og finansielle institutioner. Alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer er normalt uden omkostninger (eller med lave omkostninger) for 
forbrugerne og går hurtigere end retslige procedurer. Ovennævnte alternative 
tvistbilæggelsesorganer er blevet forbundet til EØS-netværket Fin-Net, hvorigennem de 
hjælper forbrugere med finansielle klager på tværs af grænserne. En række alternative 
tvistbilæggelsesorganer, som er medlem af Fin-Net, har meddelt Kommissionen, at de 
forsøger at finde løsninger til effektivt at behandle store antal af samme type eller meget 
ensartede klager, der opstår som følge af krisen.

Hvis sager ikke kan løses inden for rammerne af alternative tvistbilæggelsesprocedurer, kan 
forbrugerne anlægge sagerne ved de nationale domstole. I mange medlemsstater yder 
forbrugerorganisationer (i Tyskland: Verbraucherzentralen) forbrugerne organisatorisk og 
juridisk bistand til at træffe retlige foranstaltninger. Mange medlemsstater tilbyder endvidere 
retshjælp, herunder dækning af sagsomkostningerne).

Kommissionen har endvidere arbejdet med kollektivt søgsmål for forbrugere for at behandle 
situationer, hvor mange forbrugere lider skade efter at have mødt den samme type praksis hos 
en erhvervsdrivende. Nylige undersøgelser inden for dette område viser, at størstedelen af 
massesager forekommer inden for området for finansielle tjenester, og at de ikke behandles til 
forbrugernes tilfredshed. Disse resultater er i overensstemmelse med den kendsgerning, at 
mange kunder hos den samme udbyder af finansielle tjenester ofte har lidt skade under 
finanskrisen. I november 2008 offentliggjorde Kommissionen en grønbog om kollektivt 
søgsmål for forbrugere, hvori man fremsatte en række mulige politiske tilgange til at håndtere 
masseklager og opfordrede interessenter til at give udtryk for deres holdning til disse mulige 
tilgange. Ved en offentlig høring i maj 2009, som blev organiseret af Kommissionen, 
samledes ca. 300 interessenter for at drøfte centrale emner inden for kollektivt søgsmål. Det 
fremgik tydeligt af den offentlige høring, at finansiering af massesøgsmål er et af 
hovedproblemerne for forbrugere, som ønsker at klage. Dette problem skal behandles i 
forbindelse med Kommissionens opfølgende foranstaltninger. Det er imidlertid på nuværende 
tidspunkt for tidligt at drage sådanne konklusioner, som andrageren anmoder om.

Ydelse af investeringstjenester (herunder investeringsrådgivning) til kunder er reguleret i 
fællesskabsretten i direktivet om markeder for finansielle instrumenter ("MiFID", direktiv 
2004/39/EF1 og gennemførelsesforanstaltningerne hertil), som trådte i kraft i november 2007. 
Bestemmelserne til sikring af investorbeskyttelse baseret på den enkelte kunde i MiFID-
direktivet var ikke aktive på det tidspunkt, hvor størstedelen af de påståede uhensigtsmæssige 
salg fandt sted. MiFID-direktivet vil imidlertid bidrage til at forhindre lemfældig distribution 
af risikable aktiver i fremtiden. I forbindelse med den planlagte revision af MiFID-direktivet i 
2010 vil Kommissionen endvidere overveje behovet for en yderligere stramning af reglerne 
for forretningsskik for banker/investeringsfirmaer, særlig med hensyn til private investorer, 
idet der tages højde for erfaringerne fra finanskrisen.

I sin meddelelse fra marts måned (Meddelelse til forårsmødet i Det Europæiske Råd 
"Fremdrift i den europæiske genopretning" KOM(2009)0114) foreslog Kommissionen en 
række foranstaltninger med henblik på at styrke investorbeskyttelsen. Disse omfatter en 
                                               
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1-44.
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forbedring af de eksisterende garantiordninger (inden for bankvirksomhed, værdipapirer og 
forsikring) og en styrkelse af de beskyttelsesforanstaltninger og krav, som finansielle 
institutioner skal respektere, når de markedsfører eller sælger pakkeprodukter til private 
investorer.

Konklusioner

Kommissionen mener, at der allerede eksisterer mekanismer, som forbrugerne kan benytte sig 
af i forbindelse med klager, der hidrører fra krisen, selv om forbrugernes klageadgang i 
mange tilfælde kunne forbedres. Endvidere er investorbeskyttelse i forbindelse med salg af 
finansielle instrumenter til private investorer blevet væsentlig forbedret med MiFID-
direktivet. Kommissionen agter, i betragtning af erfaringerne fra finanskrisen, yderligere at 
styrke reglerne om investorbeskyttelse."


