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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1247/2012, ingediend door Epifanio Vázquez Buendia 
(Spaanse nationaliteit), voorzien van 4 handtekeningen, over vermeende 
misbruiken bij de verkoop van financiële instrumenten aan klanten van 
spaarbanken in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners stellen de bedrieglijke verkoop van "preferente aandelen" aan klanten van 
spaarbanken in heel Spanje aan de kaak.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012 voor verzoekschrift 
0513/2012

Het onderwerp van het verzoekschrift is vergelijkbaar met dat van verzoekschrift 0513/2012 
en volgende waarover op 18 februari 2012 een gecombineerde mededeling is gestuurd:

"Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten1 (hierna "de 
richtlijn" genoemd) bevat voorschriften voor beleggingsdiensten die 
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen verlenen op het gebied van financiële 
instrumenten, met inbegrip van preferente aandelen en achtergestelde of gedekte obligaties. 
Artikel 19 van de richtlijn bevat de zakelijke verplichtingen waaraan bij het verrichten van 
beleggingsdiensten aan klanten moet worden voldaan. Artikel 19, lid 2, van de richtlijn

                                               
1 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1-44.
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bepaalt dat de informatie die de beleggingsonderneming aan haar cliënten verstrekt correct, 
duidelijk en niet misleidend moet zijn. Artikel 19 legt de financiële dienstverlener bij het 
verlenen van beleggingsdiensten ook in het algemeen de verplichting op, een 
geschiktheidstest uit te voeren of een test ter beoordeling of een product of dienst passend 
voor de potentiële klant is. Meer specifiek is de beleggingsonderneming verplicht om 
informatie in te winnen om te bepalen of de klant over voldoende ervaring en kennis beschikt 
om de risico’s die aan het beleggingsproduct of de beleggingsdienst verbonden zijn te 
begrijpen. Bij een geschiktheidstoets moeten ook de beleggingsdoelstellingen en de financiële 
situatie van de klant in aanmerking worden genomen voordat beleggingsadvies wordt 
verstrekt of een portefeuille in beheer wordt genomen. De verplichtingen van artikel 19 van 
de richtlijn zijn afgestemd op verschillende categorieën klanten. Ze worden volledig toegepast 
in geval van niet-professionele beleggers en worden aangepast in geval van professionele 
beleggers (in dit geval worden kennis en ervaring verondersteld). 

De Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op de juiste omzetting en toepassing van 
het EU-recht door de lidstaten. Voor de exacte kwalificatie van een beleggingsdienst in een 
individueel geval, bij voorbeeld of het om beleggingsadvies of de uitvoering van opdrachten 
gaat, moeten de specifieke bijzonderheden van elk geval worden beoordeeld, hetgeen onder 
de competentie van de nationale ter zake bevoegde autoriteiten en rechters valt. Dit is ook het 
geval met betrekking tot de mogelijk misleidende aard van de informatie die aan beleggers 
wordt verstrekt of bij de beantwoording van de vraag of de verkoop door specifieke 
kredietinstellingen van preferente aandelen of gedekte obligaties eventueel niet aan het 
bovengenoemde wettelijk kader voldoet. Bovendien is het een zaak van de nationale wetgever 
en autoriteiten erover te beslissen wat de juridische gevolgen zijn wanneer er onjuiste 
informatie wordt gegeven of informatie wordt achtergehouden. 

Naar aanleiding van contacten met de Spaanse autoriteiten is gebleken dat de ter zake 
bevoegde autoriteit in Spanje, de CNVM (Comisión Nacional del Mercado de Valores) 
diverse initiatieven heeft ontplooid voor de regulering van en het toezicht op, in het bijzonder, 
de verkoop van preferente aandelen. Deze regelgevingsinitiatieven hebben betrekking op de 
informatie die beschikbaar moet zijn en die aan cliënten verstrekt moet worden over de 
kenmerken en risico's van preferente aandelen, de prijsstelling van de aandelen alsmede het al 
of niet beschikbaar zijn van een handelsplatform voor preferente aandelen. Tot initiatieven 
van de CNVM behoorden ook het onderzoek van een aantal banken en een specifieke analyse 
van uitgiften van preferente aandelen. 

Het is primair de bevoegdheid van de nationale autoriteiten en rechtbanken om het gedrag van 
individuele ondernemingen te beoordelen in het licht van de wetgeving van de Unie. De 
Europese Commissie kan alleen optreden wanneer het EU-recht niet correct in nationale 
wetgeving is omgezet of niet correct wordt toegepast."


