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28.8.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0513/2012 af Nayden Boyadzhiev, bulgarsk statsborger, om 
svigagtig praksis i den spanske bank La Caixa

Andragende 0548/2012 af F.L.E, spansk statsborger, for Plataforma de 
Afectados Caixanova og med 1.579 underskrifter om påstået bedrageri i 
forbindelse med salg af finansprodukter til sparekassekunder

Andragende 0676/2012 af Francisco Ramón Valiente Martínez, spansk 
statsborger, om påstået misbrug i forbindelse med salg af finansielle 
instrumenter til spanske bank- og sparekassekunder

Andragende 0677/2012 af María Alejandra Pizzorno García, italiensk 
statsborger, om påstået misbrug i forbindelse med salg af finansielle 
instrumenter til spanske bank- og sparekassekunder

Andragende 0785/2012 af Eva Urbano Romero, spansk statsborger, om et 
påstået misbrug i salget af finansielle instrumenter til kunder i en spansk 
bank

Andragende 0788/2012 af Y.A.S.S., spansk statsborger, om påstået misbrug i 
salget af finansielle instrumenter til en bankkunde

Andragende 0949/2012 af Juan Campuzano Casas, spansk statsborger, og 6 
medunderskrivere, om vildledning i forbindelse med salg af finansielle 
instrumenter til kunder i en sparekasse

Andragende 1044/2012 af Mercedes Roman Rodriguez, spansk statsborger, 
og 5 medunderskrivere, om påstået misbrug i forbindelse med salget af 
finansielle instrumenter til bankkunder i Spanien 
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Andragende 1247/2012 af Epifanio Vázquez Buendia, spansk statsborger, og 
4 medunderskrivere, om påstået misbrug i forbindelse med salget af 
finansielle instrumenter til bankkunder i Spanien

Andragende 1343/2012 af José Manuel Estévez Rodríguez, spansk 
statsborger, for Plataforma de afectados Vigo Val-Miñor, om påstået 
misbrug i forbindelse med salg af finansielle instrumenter til 
sparekassekunder i Spanien

Andragende 1498/2012 af Xesus Dominguez Dominguez, spansk statsborger, 
på vegne af "Coordenadora de Plataformas de Afectados pelas Participaçoes 
Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas" og 43 000 medunderskrivere, om 
spanske bankers svigagtige salg af finansielle instrumenter med høj risiko 

Andragende 1662/2012 af Amparo García Ovejero, spansk statsborger, om 
påstået svig og misbrug i salget af finansielle instrumenter til en kunde i en 
sparekasse

1. Sammendrag af andragende 0513/2012

Andrageren åbnede en depotkonto i La Caixas filial i Estepona i 2008. Bankens medarbejder 
anbefalede ham at anbringe sin opsparing i et produkt med navnet Cédulas Hipotecarias og 
forsikrede ham om, at han kunne trække sin opsparing ud, hvis han anmodede om det 15 dage 
forinden. Andrageren ønskede at trække nogle penge ud i december 2010, men fandt til sin 
overraskelse ud af, at han i stedet for at være indehaver af en depotkonto var indehaver af et 
produkt på det sekundære marked. Som følge heraf er hans konto låst indtil 2017. Andrageren 
mener, at der foreligger en overtrædelse af hans forbrugerrettigheder, og oplyser, at mange 
andre befinder sig i samme situation. Han er af den opfattelse, at bankmedarbejdere bør give 
deres kunder præcise oplysninger og give dem tilstrækkelig tid til at gennemgå kontrakten 
grundigt og derved sætte dem i stand til at træffe uafhængige beslutninger.

Sammendrag af andragende 0548/2012

Andragerne er spanske statsborgere og kunder i NovaCaixaGalici-banken. Andragerne 
forklarer, at det blev anbefalet dem at investere i "tidsindskud" med højt afkast og ringe 
risiko. De fik tilsyneladende også at vide, at de kunne hæve deres aktiver på et hvilket som 
helst tidspunkt. Efter indbetalingen fandt andragerne angiveligt ud af, at de reelt havde købt 
"præferenceaktier" eller "efterstillet gæld", som indebærer en større risiko, og som kun kunne 
realiseres gennem salg.

Sammendrag af andragende 0676/2012

Andrageren klager over, at banker og sparekasser i Spanien på ulovlig vis har solgt 
præferenceaktier til klienter. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at opfordre 
forskellige spanske myndigheder til at undersøge dette spørgsmål og tilkende de berørte 
klienter erstatning.
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Sammendrag af andragende 0677/2012

Andrageren klager over, at banker og sparekasser i Spanien på ulovlig vis har solgt 
præferenceaktier til klienter. Andrageren tilføjer, at hun er en af de berørte, idet Caja Madrid i 
2009 solgte hende præferenceaktier i et forløb fyldt med uregelmæssigheder.

Sammendrag af andragende 0785/2012

Andrageren forklarer, at hun blev rådgivet af direktøren for den bank, hun har sin opsparing i, 
til at investere i bankens Valores Santander; et finansielt instrument, som hun fik at vide var 
en nulrisikoinvestering. Andrageren fik også at vide, at hun til enhver tid kunne hæve 
pengene. Senere, da hendes familie kom i økonomiske vanskeligheder, fik hun at vide af en 
ny direktør, at hun ikke kunne inddrive det fulde beløb. Hun blev i den forbindelse også 
informeret om, at den tidligere direktør var blevet afskediget fra sit job. 

Sammendrag af andragende 0788/2012

Andrageren er kunde i Nova Galicia Bank (NCG Banco) i Spanien. Hun forklarer, at på 
grundlag af rådgivning fra banken investerede hun i finansielle produkter, som hun fik at vide 
ikke medførte nogen risiko. Senere blev det klart, at hun uforvarende blev solgt 
"præferenceaktier" eller "efterstillet gæld", som indebærer højere risiko og har mistet meget af 
deres værdi. 

Sammendrag af andragende 0949/2012

Andragerne er kunder i sparekassen Caixa Laietana, som er en af de finansielle institutioner, 
der fusionerede og blev til Bankia i 2010. De klager over, at de blev vildledt til at købe 
"præferenceaktier" til en samlet værdi af næsten 150 000 EUR. I marts 2012 meddelte banken 
dem angiveligt, at de ville miste hele beløbet, hvis ikke de accepterede Bankia-aktier.

Sammendrag af andragende 1044/2012

Andrageren klager over det svigagtige salg af præferenceaktier og efterstillet gæld til kunder i 
flere banker i Spanien.

Sammendrag af andragende 1247/2012

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

Sammendrag af andragende 1343/2012

Andrageren klager over det svigagtige salg af præferenceaktier og efterstillet gæld til kunder i 
flere banker i Spanien. De henviser til EU's lovgivning vedrørende forbruger- og 
investorbeskyttelse (direktiv 2004/39/EF - MiFID, og direktiv 2006/73/EF -
gennemførelsesdirektivet til MiFID).
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Sammendrag af andragende 1498/2012

Andragerne klager over adskillige spanske bankers svigagtige salg af præferenceaktier og 
efterstillet gæld, især Nova Galicia Bank (NCG Banco). Andragerne melder et brud på 
forbrugerrettighederne og henviser til direktiv 2004/39/EF, gennemførelsesdirektivet til 
MiFID, med senere ændringer og gennemført ved direktiv 2006/73/EF. Andragerne 
understreger, at præferenceaktier og efterstillet gæld er komplekse finansielle instrumenter 
med høj risiko, som aldrig burde være blevet solgt til de fleste kunder, der typisk er meget 
risikosky personer uden finansiel viden. Andragerne angiver, at banker ikke blot undlod at 
informere kunder ordentligt, men lader til at mene, at kunder blev vildledt: De blev givet det 
indtryk, at instrumenterne dybest set var tidsindskud og fuldt likvide. Andragerne kritiserer 
derudover det aftalememorandum om politiske betingelser i finanssektoren, der blev indgået 
med den spanske regering i forbindelse med den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet 
(EFSF), fordi det ikke garanterer, at 100 % af indskuddene tilbagebetales til ofrene for disse 
svigagtige bankaktiviteter.

Sammendrag af andragende 1662/2012

Andrageren er en 84-årig kvinde, der oplyser, at hun uden at vide det købte 
"præferenceaktier" af sin sparekasse. På transaktionstidspunktet havde hun indtryk af, at det 
var risikofrit, og at pengene når som helst ville være tilgængelige for hende.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

0513/2012:  Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. september 
2012). 
0548/2012:  Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 
2012). 
0676/2012 & 0677/2012: Andragenderne opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
28. september 2012). 
0785/2012 & 0788/2012:  Andragenderne opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
15. oktober 2012).
0949/2012:  Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. november 
2012).
1044/2012:  Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 
2012).
1247/2012:  Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. januar 
2013).
1343/2012:  Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. februar 
2013).
1498/2012:  Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2013).
1662/2012:  Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2013).

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012

Andragender 0513/2012, 0548/2012, 0676/2012, 0677/2012, 0785/2012, 0788/2012, 
0949/2012, 1044/2012
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"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF1 (MiFID) 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 
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, fx 
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. 
Efter at have været i kontakt med de spanske myndigheder lader det til, at den kompetente 
spanske myndighed CNVM (Comisión Nacional del Mercado de Valores) havde gjort 
adskillige tiltag til at regulere og føre opsyn med markedsførelsen 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. 
Konklusion
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." 

4. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013 (andragende 1247/2012)

Andragendet handler om det samme emne som andragende 0513/2012 ff., som blev behandlet 
i en fælles meddelelse fremsendt den 18.12.12.

5. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. august 2013

                                               
1

EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1-44.
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Andragender 513/2012, 548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 
1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012 og 1662/2012

"I de seneste år har Kommissionen fremsat forslag om at styrke den retlige ramme og øge 
forbrugerbeskyttelsen for så vidt angår salget af investeringsprodukter. Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/39/EF1 (MiFID) om markeder for finansielle instrumenter regulerer 
ikke blot investeringsselskabers, men også kreditinstitutters ydelse af investeringsservice i 
forbindelse med finansielle instrumenter, bl.a. cédulas hipotecarias. Kommissionen er 
ansvarlig for at overvåge, at medlemsstaterne implementerer EU-lovgivning korrekt.

I særdeleshed vedrører direktivets artikel 19 god forretningsskik ved ydelse af 
investeringsservice til kunder. Med denne artikel indføres en generel forpligtelse for udbydere 
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. Direktivets artikel 19, stk. 2, 
fastsætter, at alle oplysninger, som investeringsselskabet sender til kunder, skal være reelle, 
klare og ikkevildledende.

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, fx 
investeringsrådgivning, porteføljepleje eller udførelse af ordrer, kræver dog en vurdering af 
den konkrete sags særlige omstændigheder, hvilket henhører under de nationale myndigheders 
kompetence. Det samme gælder for bedømmelsen af, hvorvidt der er blevet givet vildledende 
oplysninger til investorerne, eller hvorvidt særlige kreditinstitutters salg af finansielle 
instrumenter skulle være i strid med ovennævnte ramme. Endvidere henhører det under de 
nationale myndigheder at afgøre i henhold til national lovgivning, hvilke retslige følger det 
skal have, at visse oplysninger tilbageholdes, eller at der i visse tilfælde gives vildledende 
oplysninger.

Direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis2 er et horisontalt direktiv, 
der finder anvendelse på alle transaktioner mellem virksomheder og forbrugere. 
Sektorbestemte EU-bestemmelser, der regulerer aspekter vedrørende urimelig handelspraksis, 
herunder artikel 19 i MiFID-direktivet, som fastsætter generelle principper om, at 
investeringsselskaber skal handle ærligt, redeligt og professionelt i deres kunders bedste 
interesse, har forrang frem for direktivet om urimelig handelspraksis. Direktivet om urimelig 
handelspraksis kan udelukkende fungere som supplement til MiFID-direktivet.

                                               
1

Direktiv 2004/39/EF (EUT L 145 af 30.4.2004).
2

EUT L 149 af 11.6.2005.
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Aftalememorandummet om konditionalitet i finanssektoren, som Kommissionen og 
Kongeriget Spanien undertegnede i juli 2012, indeholder desuden visse betingelser med 
henblik på at øge forbrugerbeskyttelsen for at forbedre vilkårene omkring salg af 
instrumenter, der ikke er omfattet af indlånsgarantiordningen for detailkunder; de spanske 
myndigheder har indarbejdet disse betingelser i den gældende retlige ramme.

Kommissionen kan ikke udtale sig om en bestemt påstand i en bestemt sag, som er underlagt 
de nationale domstoles afgørelser.

Konklusion
De nationale myndigheder og domstole har den primære kompetence med hensyn til at 
undersøge enkelte kreditinstitutters eller investeringsvirksomheders salgsmetoder på baggrund 
af EU-lovgivningen. Kommissionen kan kun gribe ind i tilfælde af en medlemsstats ukorrekte 
gennemførelse eller anvendelse af EU-lovgivningen."


