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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1071/2010 af María de los Milagros Hernán Álvarez, spansk 
statsborger, for "Colectivo de perjudicados por la intervención de AFINSA Bienes 
Tangibles SA" (sammenslutningen af skadelidte som følge af indgrebet imod 
AFINSA Materielle Værdier SA), om justitsmyndighedernes indgreb imod 
virksomheden AFINSA

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at nedsætte en parlamentarisk kommission til 
undersøgelse af justitsmyndighedernes indgreb imod virksomheden AFINSA. Hun ønsker, at 
der træffes passende foranstaltninger, med henblik på at de spanske myndigheder, der er 
ansvarlige for nævnte indgreb, erklæres subsidiært ansvarlige for de tab og skader, der er 
påført de skadelidte klienter som følge af de spanske myndigheders handlemåde. De spanske 
myndigheder foretog indgreb mod virksomheden AFINSA i 2006 som følge af en angivelig 
svindel baseret på et finansielt pyramidesystem. De forskellige sammenslutninger af berørte 
personer har ved centraldomstolens afdeling for forvaltningssager anlagt en sag om 
økonomisk ansvar imod staten og anmoder om, at statens forsømmelighed ved ikke at 
regulere eller kontrollere frimærkehandlerne i de 27 år, de har drevet virksomhed i Spanien, 
anerkendes. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Andragenet
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Andrageren repræsenterer personer, som havde anbragt penge i en spansk virksomhed, der 
hed Afinsa Bienes Tangibles S.A. (AFINSA), som specialiserede sig i at handle med 
frimærker. På grundlag af den beskrivelse, der er givet i andragendet, bestod virksomhedens 
forretninger i at sælge frimærker til kunder og derefter påtage sig forpligtelsen til at sælge 
frimærkerne på kundernes vegne og betale provenuet af salget til dem (eller et specificeret 
beløb i tilfælde af at der ikke blev fundet en tredjemandskøber inden for den aftalte periode). 
Købet af frimærker ansås for at være en alternativ form for investering af AFINSA's kunder.

I maj 2006 beslaglagde de spanske myndigheder AFINSA's aktiviteter på grundlag af 
beskyldninger om svigagtige forretningsaktiviteter. Andragerne hævder, at de har tabt deres 
investeringer, siden de spanske myndigheder suspenderede AFINSA's aktiviteter. Det hævdes 
navnlig i andragendet, at beslaglæggelsen af AFINSA var at gå for vidt, og at de spanske 
myndigheders og domstolenes handling forværrede den skade, som det var hensigten, at den 
forebyggende lukning skulle hindre. Spørgsmålet om AFINSA's karakter nævnes også i 
andragendet, om det er et handelsforetagende eller et finansielt foretagende, og den påståede 
ekspropriering af borgeres ejendom (frimærkerne) som følge af de spanske myndigheders 
handling nævnes. 

Kommissionens bemærkninger

Siden november 2007 reguleres bestemmelserne om investeringsservice til kunder i EU i 
henhold til direktiv 2004/39/EF1 (det såkaldte MiFID). Direktivet dækker kreditinstitutter 
(banker) og investeringsselskaber, der er foretagender, som er meddelt tilladelse og underlagt 
tilsyn, og som leverer tjenesteydelser såsom udførelse af ordrer på vegne af kunder, 
modtagelse og formidling af ordrer, investeringsrådgivning og porteføljepleje. Disse 
aktiviteter bør for at udgøre investeringsservice vedrøre finansielle instrumenter (f.eks. aktier, 
obligationer, pengemarkedsinstrumenter). Der gælder specifikke regler om god 
forretningsskik for ydelse af disse tjenesteydelser. Før anvendelsen af MiFID blev 
investeringsselskabers og bankers ydelse af de fleste af investeringstjenesterne vedrørende 
finansielle instrumenter reguleret på EU-plan i henhold til direktiv 93/22/EØF2. Direktiv 
97/9/EF3 om investorgarantiordninger supplerer rammen for ydelse af investeringstjenester og 
indeholder bestemmelse om en dækning til kunder i investeringsselskaber og banker, når 
selskaberne er ude af stand til at tilbagelevere de aktiver, som de opbevarer på vegne af 
kunderne.

EU's lovgivningsrammer dækker også visse kollektive investeringsforetagender 
(investeringsinstitutter) og deres administrationsselskaber. Direktiv 85/611/EØF4 (der skal 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/39/EFaf 21. april 2004 om markeder for finansielle 
instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF - EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1–44.
2 Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer - EFT L 141 
af 11.6.1993, s. 27–46. 
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger - EFT L 84 af 
26.3.1997, s. 22–31.
4 Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om 
visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) - EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3.
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erstattes af direktiv 2009/65/EF1 pr. 1. juli 2011) fastsætter fælles krav til organisationen af, 
administrationen af og kontrollen med investeringsinstitutters fonde og deres 
administrationsselskaber. Det pålægger regler for spredning af porteføljen, likviditet og brug 
af gearing. UCITS-direktivet definerer en liste af godkendte aktiver, som fonden kan investere 
i. Denne liste omfatter kun værdipapirer og visse andre finansielle instrumenter. 

På grundlag af oplysningerne fra andragerne var AFINSA ikke godkendt som et 
investeringsselskab eller en bank eller et administrationsselskab for et investeringsinstitut. 
Endvidere betragtes frimærker ikke som finansielle instrumenter og er ikke godkendte aktiver 
for UCITS-fonde. Den ovenfor nævnte EU-lovgivning gælder derfor ikke for AFINSA og for 
AFINSA's kunders salg og køb af frimærker. Den beskrevne ramme forhindrer dog ikke 
nationale myndigheder i på nationalt plan at regulere alternative former for investeringer eller 
i at træffe håndhævelsesforanstaltninger over for foretagender, der leverer ulovlige aktiviteter 
eller begår svig. 

Hvad angår de uregelmæssigheder, som de spanske myndigheder angiveligt har begået i 
retssagerne vedrørende AFINSA, de påståede efterfølgende tab og de mulige krav om 
erstatning, bør det bemærkes, at dette falder uden for EU's kompetencer, og at enhver 
foranstaltning i givet fald skal træffes på nationalt plan. 

Konklusioner

På baggrund af ovenstående mener Kommissionen, at AFINSA's aktivitet ikke var underlagt 
specifikke reguleringsforanstaltninger i medfør af EU-lovgivning. Denne omstændighed 
forhindrer imidlertid ikke medlemsstater i at regulere denne type aktivitet eller i at gribe ind, 
når denne type aktivitet ydes. Endvidere minder Kommissionen også om, at 
erstatningssøgsmål som beskrevet i andragendet er omfattet af national lovgivning."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning) 
- EUT L 302 af 17.11.2009, s.32 – 96.


