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forbrugerbeskyttelsesministerium

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at bankansatte forledte ham til at købe værdipapirer til en værdi af 
450 000 EUR. Han indledte en retssag, men hans klage blev afvist. I en efterfølgende retssag 
indgik andrageren og den anklagede bank et finansielt forlig. Andrageren indledte også en 
retssag mod de bankansatte, som efter hans mening var særligt uddannede i at overtale ældre 
kunder til at investere i risikofyldte finansielle produkter. Desuden indgav han en klage til 
Bayerns justits- og forbrugerbeskyttelsesministerium. Ministeriet mente dog ikke, at der var 
grundlag for en undersøgelse af sagen. Ifølge andrageren ville han ikke være i denne situation, 
hvis den tyske stat rettidigt havde gennemført direktiv 2004/39/EF om markeder for 
finansielle instrumenter. Han anmoder om en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter1 (MiFID) regulerer 
investeringsselskabers og kreditinstitutters investeringsservice i forbindelse med finansielle 
instrumenter. Direktivets artikel 19 beskriver god forretningsskik, der skal efterleves ved 
ydelse af investeringsservice til kunder. Direktivets artikel 19, stk. 2, fastsætter, at al 

                                               
1 EFT L 145 af 30.4.2004, s. 1-44.
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kommunikation fra investeringsselskabet til kunder skal være reel, klar og ikke vildledende. 
Med artikel 19 indføres også en generel forpligtelse for udbyderen af finansielle 
tjenesteydelser til at gennemføre en egnetheds- eller en hensigtsmæssighedsvurdering af 
investorerne, når de yder investeringsservice. Mere specifikt skal investeringsselskaberne 
indhente de nødvendige oplysninger for at kunne vurdere, om kunderne har den fornødne 
viden og erfaring til at kunne forstå de risici, der er forbundet med produktet eller den 
pågældende investeringsservice. I tilfælde af en egnethedsvurdering bør investeringsselskabet 
også tage hensyn til kundens finansielle situation og investeringsmål, inden der ydes 
investeringsrådgivning eller porteføljepleje. 
Indtil den 1. november 2007 (datoen for ikrafttrædelsen af direktiv 2004/39/EF) blev 
investeringsselskabers og kreditinstitutters investeringsservice i forbindelse med finansielle 
instrumenter reguleret på EU-niveau af direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om 
investeringsservice i forbindelse med værdipapirer (ISD). Ifølge direktiv 93/22/EØF skulle 
selskaber, der yder de former for investeringsservice, der er omfattet af direktivet, overholde 
visse adfærdsmæssige regler (handle loyalt og korrekt, i kundernes bedste interesse og under 
hensyn til markedets integritet samt hindre interessekonflikter).   Det bør bemærkes, at 
investeringsrådgivning ikke var blandt de centrale ydelser, der var dækket af direktiv 
93/22/EØF.
Ikke desto mindre forudsætter den nøjagtige klassificering af en ydet investeringsservice i en 
given sag (f.eks. om der er tale om investeringsrådgivning eller udførelse af ordrer), eller 
spørgsmålet om oplysningernes eventuelt vildledende natur, en vurdering af de specifikke 
omstændigheder i hvert enkelt tilfælde, og henhører under de nationale myndigheder og 
domstoles kompetence. Det er ligeledes op til den nationale lovgivning og de nationale 
myndigheder at afgøre, om de urigtige eller vildledende oplysninger skal have en retslig 
konsekvens. 

Derudover er det et princip i EU-retten, at medlemsstater, forudsat at visse krav er opfyldt, er 
forpligtet til at erstatte tab og skader, individuelle borgere har lidt som følge af brud på EU-
loven (f.eks. statens manglende gennemførelse af et direktiv), som kan tilregnes dem1. Dog 
kan tab, som forårsages af nationale institutioner, kun medføre ansvar for den respektive 
medlemsstat, og de nationale domstole er enekompetente til at tilkende erstatning herfor. 

Det er de nationale domstoles primære kompetence at træffe afgørelser vedrørende 
medlemsstaternes eventuelle ansvar for skader, de har forvoldt som følge af brud på EU-
lovgivningen, såvel som at kontrollere enkelte investeringsselskaber eller kreditinstitutters 
adfærd over for deres kunder i henhold til national lovgivning, der omsætter EU-
lovgivningen, og eventuelt beslutte, hvilke retsmidler, de berørte investorer kan benytte sig 
af."

                                               
1 EF-Domstolen, 19. november 1991, sagerne C-6/90 og C-9/90, 19. november 2991, Francovich og Bonifaci.


