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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1761/2012 af N.G.C., spansk statsborger, om det svigagtige salg af 
risikable finansielle instrumenter kaldet "participaciones preferentes" til kunder i 
sparekasser i Spanien

Andragende 1851/2012 af Rufino Manzaneque Ramos, spansk statsborger, om 
svigagtigt salg af risikobetonede værdipapirer, "participaciones preferentes", til 
sparekassekunder i Spanien

Andragende 1864/2012 af R.T.M., spansk statsborger, om svigagtigt salg af 
risikobetonede værdipapirer, "participaciones preferentes", til sparekassekunder i 
Spanien

1. Sammendrag af andragende 1761/2012

Andrageren er en af de berørte parter i forbindelse med det, der synes at være omfattende salg 
af risikable finansielle investeringer til borgere, som i det store og hele intet kendskab havde 
til finansiel investering, og som var på udkig efter sikre investeringer til deres opsparinger. 
Andrageren klager over, at han uafvidende købte "præferenceaktier" af sin sparekasse. På 
transaktionstidspunktet havde han indtryk af, at det var risikofrit, og at pengene når som helst 
ville være tilgængelige for ham.

Sammendrag af andragende 1851/2012 

Andrageren er en af de kunder, der er berørt af det udbredte salg af risikobetonede 
værdipapirer til borgere, som i det store og hele ikke havde nogen viden om investering i 
værdipapirer og blot ville investere deres opsparing sikkert. Andrageren klager over, at han 
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uafvidende købte "præferenceaktier" af sin sparekasse.

Sammendrag af andragende 1864/2012

Andrageren er en af de kunder, der er berørt af det udbredte salg af risikobetonede 
værdipapirer til borgere, som i det store og hele ikke havde nogen viden om investering i 
værdipapirer og blot ville investere deres opsparing sikkert. Andrageren klager over, at han 
uafvidende købte "præferenceaktier" af sin sparekasse, og over, at de foranstaltninger, som 
den spanske regering foreslår til løsning af dette problem, er ineffektive og uacceptable.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

1761/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juli 2013). 
1851/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2013). 
1864/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2013). 

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

"Kommissionen henviser venligst Udvalget for Andragender til Kommissionens svar af 28. 
august 2013 på andragende 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 gennemfører EU-

lovgivningen korrekt. I særdeleshed vedrører MiFID-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. MiFID-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 
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Direktiv 2004/39/EF (EUT L 145 af 30.4.2004).
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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 handelspraksis1 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. 

Det aftalememorandum 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." 
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