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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1577/2008, ingiven av Marek Brükner (tysk medborgare), för 
Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main, om konsekvenserna av 
banken Lehman Brothers kollaps och inrättandet av en fond för europeiska offer

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren förespråkar att det inrättas en europeisk fond för de européer som har drabbats 
av banken Lehman Brothers kollaps. Fonden skulle användas för att samla in bevis och för att 
driva en rättsprocess. Genom att använda denna fond bör man kunna se till att de europeiska 
spararna och de anställda i de europeiska bankerna får reda på sanningen om bankens 
insolvens. Det viktigaste målet är att skydda konsumenterna. Genom medel för att finansiera 
en rättsprocess skulle enskilda sparare kunna hävda sina rättigheter och även ha möjlighet att 
samla in bevis och lägga fram dessa inför behöriga domstolar. Enligt framställaren skulle 
detta också lösa problemet med att det inte går att väcka någon kollektiv talan. Han anser att 
de nationella tillsynsmyndigheterna har misslyckats. Framställaren nämner en rad åtgärder 
som borde vidtas. Med hjälp av den föreslagna fonden skulle man skapa balans mellan 
sparare/investerare och finansinstitut i Europa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 juli 2009.

”Kommissionen erkänner att det är viktigt att se till att de konsumenter, som blivit lidande av 
finanskrisen, och i synnerhet av att finansinstitut som Lehman Brothers gått omkull, får 
tillgång till effektiva prövningsmöjligheter. Kommissionen anser emellertid att det redan finns 
mekanismer som konsumenterna kan utnyttja. I de flesta medlemsstater finns det t.ex. organ 
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för alternativ tvistlösning som ombudsmän, förlikningsmän eller klagonämnder, som löser 
tvister mellan konsumenter och finansinstitut. Normalt är förfaranden för alternativ 
tvistlösning både kostnadsfria (eller mycket billiga) för konsumenterna och snabbare än 
domstolsförfaranden. Ovannämnda organ för alternativ tvistlösning har kopplats till ett 
EES-omfattande nätverk, Fin-Net, genom vilket de hjälper konsumenter att inge finansiella 
klagomål över nationsgränserna. Ett antal organ för alternativ tvistlösning som deltar i Fin-
Net har meddelat kommissionen att de ämnar finna lösningar för att effektivt kunna hantera 
ett stort antal mycket liknande klagomål som uppstått till följd av krisen. 

Om ärenden inte kan lösas genom alternativa tvistlösningsförfaranden kan konsumenterna 
göra anspråk på sina rättigheter inför nationella domstolar. I många medlemsstater erbjuder 
konsumentorganisationer (i Tyskland: Verbraucherzentralen) konsumenterna organisatoriskt 
och juridiskt bistånd för rättslig prövning. Dessutom tillhandahåller många medlemsstater 
rättshjälp, bland annat medel för att täcka kostnaderna för åtgärderna.

Utöver detta har kommissionen arbetat med konsumenternas möjlighet att inge kollektiva 
klagomål i situationer där många konsumenter drabbas av samma praxis från en 
näringsidkares sida. Färska studier på detta område visar att de flesta massklagomål avser 
finansiella tjänster och att de inte behandlas så att konsumenterna är nöjda. De här resultaten 
stämmer överens med det faktum att många kunder hos en och samma leverantör av 
finansiella tjänster ofta har lidit skada under finanskrisen. I november 2008 offentliggjorde 
kommissionen en grönbok om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter, i vilken den 
lade fram ett antal möjliga politiska alternativ för att ta itu med frågan om massklagomål, och 
uppmanade aktörerna att lägga fram sina synpunkter på dessa alternativ. Vid en offentlig 
utfrågning som kommissionen anordnade i maj 2009 samlades omkring 300 aktörer för att 
diskutera nyckelfrågor i samband med kollektiv prövning. Av utfrågningen framgick det 
mycket klart att finansieringen av massklagomål är ett av huvudproblemen för konsumenter 
som vill ha prövning. Den här frågan ska behandlas i kommissionens uppföljningsåtgärder. 
Just nu är det dock för tidigt för att dra sådana slutsatser som framställaren efterlyser.

Tillhandahållande av investeringstjänster (inklusive investeringsrådgivning) till kunder 
regleras i gemenskapsrätten i direktivet om marknader för finansiella instrument 
(2004/39/EG1 och dess genomförandeåtgärder), som trädde i kraft i november 2007. 
Direktivets bestämmelser om investerarskydd, som baserar sig på enskilda kunder, var inte 
aktiva den gång då de flesta av de påstådda fallen av vilseledande försäljning uppstod. I 
framtiden kommer direktivet emellertid att bidra till att förhindra släpphänt fördelning av 
osäkra tillgångar. I samband med översynen av direktivet, som planerats till 2010, kommer 
kommissionen dessutom att överväga behovet av ytterligare åtstramning av de företagsetiska 
reglerna för banker/investeringsbolag, särskilt med hänsyn till privata investerare, med 
beaktande av de erfarenheter som dragits av finanskrisen. 

I sitt meddelande från mars (meddelande inför Europeiska rådets vårmöte med titeln ”Främja 
återhämtning i Europa” (KOM(2009)0114)) föreslog kommissionen flera åtgärder som 
syftade till att förbättra investerarskyddet. Hit hör stärkandet av befintliga garantisystem 
(inom bankväsen, värdepapper och försäkringar) samt de skyddsåtgärder och krav som 

                                               
1 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1–44.
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finansinstituten ska respektera då de saluför eller säljer paketprodukter till privata 
investerare.”

Slutsatser

Kommissionen anser att det redan finns mekanismer som konsumenterna kan utnyttja i 
samband med klagomål som beror på den finansiella krisen, även om konsumenternas 
möjligheter till prövning i många fall skulle kunna förbättras. Dessutom har direktivet om 
marknader för finansiella instrument stärkt investerarskyddet avsevärt när det gäller 
försäljning av finansiella instrument till privata investerare. Med beaktande av de erfarenheter 
som gjorts under den finansiella krisen kommer kommissionen att stärka bestämmelserna om 
investerarskydd ytterligare.


