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finansinstrumenter til sparekassekunder i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren fordømmer det svigagtige salg af præferenceaktier til sparekassekunder i Spanien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012 (andragende 0513/2012)

Andragendet handler om det samme emne som andragende 0513/2012 ff., som blev behandlet 
i en fælles meddelelse fremsendt den 18.2.2012:

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (MiFID)1 om markeder for finansielle 
instrumenter regulerer investeringsselskaber og kreditinstitutters ydelse af investeringsservice 
i forbindelse med finansielle instrumenter, inklusive præferenceaktier, efterstillede eller 
dækkede obligationer.  Direktivets artikel 19 vedrører god forretningsskik ved ydelse af
investeringsservice til kunder. Direktivets artikel 19, stk. 2, fastsætter, at alle oplysninger, 
som investeringsselskabet sender til kunder, skal være reelle, klare 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 

                                               
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1-44.
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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. Forpligtelserne i artikel 19 er tilpasset de 
forskellige kategorier af kunder. De finder fuldstændig anvendelse på detailkunder og kan 
tilpasses til professionelle kunder, som antages at besidde den fornødne viden og erfaring.

Kommissionen er ansvarlig for at overvåge, at EU-retten gennemføres og anvendes korrekt af 
medlemsstaterne. Den nøjagtige bedømmelse af en given investeringsservice, f.eks. 
investeringsrådgivning eller udførelse af ordrer, kræver dog en vurdering af den konkrete sags 
særlige omstændigheder, hvilket henhører under de nationale myndigheders og domstoles 
kompetence. Det samme gælder for bedømmelsen af, hvorvidt der er blevet givet vildledende 
oplysninger til investorerne, eller hvorvidt særlige kreditinstitutters salg af præferenceaktier 
eller dækkede obligationer skulle være i strid med ovennævnte ramme. Endvidere er det op til 
de nationale myndigheder at afgøre de retslige følger af udbredelsen af falske oplysninger 
eller tilbageholdelse af information i henhold til national lovgivning.

Kontakter til de spanske myndigheder har skabt klarhed over, at den kompetente spanske 
myndighed CNVM (Comisión Nacional del Mercado de Valores) havde gjort adskillige tiltag 
til at regulere og føre opsyn med salget af særligt præferenceaktier. De regulerende tiltag 
vedrørte de oplysninger, der skal videregives til klienterne vedrørende de med 
præferenceaktier forbundne risici, aktiernes prissætning samt tilgængeligheden af en 
handelsplatform for præferenceaktier. CNMV's initiativer vedrørende tilsyn og håndhævelse 
indebar inspektion af en række banker samt en særlig analyse af udstedelsen af 
præferenceaktier.

Ifølge EU-lovgivningen har de nationale myndigheder og domstole den primære kompetence 
til at undersøge enkelte virksomheders adfærd. Kommissionen kan kun gribe ind i tilfælde af 
en medlemsstats ukorrekte gennemførelse eller anvendelse af EU-lovgivningen." 


