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Betreft: Verzoekschrift 0169/2013, ingediend door Agustín Valero Gómez (Spaanse 
nationaliteit), voorzien van 43 handtekeningen, over de bedrieglijke verkoop van 
participaciones preferentes, een zeer risicovol financieel product, aan klanten van 
banken in Spanje

Verzoekschrift 0171/2013, ingediend door Ana María Cedeira Zas (Spaanse 
nationaliteit), namens het Plataforma de Afectados por Participaciones 
Preferentes y Subordinadas de A Coruña, over de bedrieglijke verkoop van 
risicovolle financiële producten aan cliënten van banken in Spanje

1. Samenvatting van verzoekschrift 0169/2013 

Indieners doen hun beklag over de bedrieglijke verkoop van preferente aandelen, 
participaciones preferentes, aan cliënten van Bankia. Zij wijzen op het feit dat de preferente 
aandelen uiterst risicovolle en complexe financiële producten zijn die nooit en te nimmer aan 
het leeuwendeel van de cliënten verkocht hadden mogen worden, omdat deze bijna geen van 
allen over de benodigde financiële kennis beschikken en uiterst risicomijdend zijn. Indieners 
hekelen niet alleen het feit dat de banken hun cliënten niet behoorlijk hebben geïnformeerd, 
maar lijken ook te suggereren dat de cliënten misleid werden; hen werd de indruk gegeven dat 
de producten in essentie volledig liquide vastrentende deposito's waren. Indieners verklaren, 
onder verwijzing naar de MIFID-richtlijn (Richtlijn 2004/39/EG ), dat de consumentenrechten 
hiermee met voeten getreden zijn en dat zij geen enkele oplossing zullen aanvaarden waarbij 
hun spaartegoeden slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd.

Samenvatting van verzoekschrift 0171/2013 

Indienster doet haar beklag over de bedrieglijke verkoop van preferente aandelen en 
achtergestelde leningen aan cliënten van uiteenlopende banken in Spanje, meer in het 



PE532.482v01-00 2/3 CM\1028551NL.doc

NL

bijzonder CaixaGalicia en CaixaNova. Indienster verklaart onder verwijzing naar Richtlijn 
2004/39/EG (de MIFID-richtlijn), zoals gewijzigd en ten uitvoer gelegd bij Richtlijn 
2006/73/EG, dat de consumentenrechten hiermee met voeten getreden zijn. Zij wijst tevens op 
het feit dat de preferente aandelen en achtergestelde leningen uiterst risicovolle en complexe 
financiële producten zijn die nooit en te nimmer aan het leeuwendeel van de cliënten verkocht 
hadden mogen worden, omdat deze bijna geen van allen over de benodigde financiële kennis 
beschikken en uiterst risicomijdend zijn. Daarnaast hekelt zij het feit dat de banken hun 
cliënten niet behoorlijk hebben geïnformeerd en lijkt zij te suggereren dat de cliënten zelfs 
misleid werden; hen werd de indruk gegeven dat de producten in essentie volledig liquide 
vastrentende deposito's waren. Tot slot hekelt indienster het memorandum van 
overeenstemming over de specifieke economische beleidsvoorwaarden dat binnen de context 
van de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF) gesloten is met de Spaanse staat, 
en wel omdat deze niet garandeert dat de slachtoffers van deze bedrieglijke bankactiviteiten 
hun depositotegoeden volledig terugkrijgen.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschriften 0169/2013 en 0171/2013 werden op 5 november 2013 ontvankelijk 
verklaard. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 maart 2014

Verzoekschriften 0169/2013 en 0171/2013

Opmerkingen van de Commissie 

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten 2004/39/EG (MiFID)1 bevat 
voorschriften voor beleggingsdiensten die niet alleen beleggingsondernemingen, maar ook 
kredietinstellingen verlenen op het gebied van financiële instrumenten, met inbegrip van 
preferente aandelen (participaciones preferentes) en achtergestelde obligaties. 

Artikel 19 van de MiFID-richtlijn bevat de in acht te nemen gedragsregels bij het aan klanten 
verstrekken van beleggingsdiensten. Zo is er de algemene verplichting voor de aanbieder van 
financiële diensten om beleggers aan een geschiktheidstest te onderwerpen. Meer in het 
bijzonder moet de beleggingsonderneming vragen stellen om erachter te komen of de klant 
over de nodige ervaring en kennis beschikt om de risico's van het product of de verrichte 
beleggingsdienst te begrijpen. Bij de geschiktheidstest moet ook rekening worden gehouden 
met de beleggingsdoelstellingen en de financiële situatie van de klant alvorens een 
beleggingsadvies te geven of een portefeuille te beheren. In artikel 19, lid 2, van de MiFID-
richtlijn staat verder dat alle aan klanten verstrekte informatie correct, duidelijk en niet 
misleidend moet zijn. 

De verplichtingen in artikel 19 van de genoemde richtlijn zijn toegespitst op verschillende 
categorieën klanten. Zij worden volledig toegepast in het geval van niet-professionele klanten 
en worden aangepast in het geval van professionele klanten (in het laatste geval wordt de 
klant verondersteld over de nodige kennis en ervaring te beschikken).
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Richtlijn 2004/39/EG (PB L 145 van 30.4.2004).
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De Commissie is belast met het toezicht op de correcte omzetting van EU-wetgeving in 
nationaal recht, en op de toepassing ervan. De precieze kwalificatie van de in een individueel 
geval verrichte beleggingsdienst, bijv. een beleggingsadvies, portefeuillebeheer of de 
uitvoering van orders, vereist echter de beoordeling van de specifieke omstandigheden van elk 
geval en valt onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten. Dit geldt ook voor de 
mogelijkerwijs misleidende aard van de informatie die aan de klanten is verstrekt en voor de 
vraag of bij de verkoop van financiële instrumenten door specifieke kredietinstellingen 
inbreuken op het hierboven genoemde kader zijn gepleegd. Bovendien zijn ook besluiten 
omtrent de mogelijke juridische gevolgen van het verstrekken van verhullende of misleidende 
informatie een zaak van de nationale wetgeving en autoriteiten.

Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken1 is een horizontale richtlijn die 
van toepassing is op alle transacties tussen ondernemingen en consumenten. Sectoriële EU-
bepalingen betreffende aspecten van oneerlijke handelspraktijken, zoals artikel 19 van de 
MiFID-richtlijn dat het algemene beginsel bevat dat beleggingsondernemingen eerlijk, billijk 
en professioneel moeten handelen en in overeenstemming met de belangen van de klant, 
prevaleren hier. De richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken kan alleen worden 
ingeroepen ter aanvulling van de MiFID-richtlijn. 

Het in juli 2012 tussen de Commissie (namens de lidstaten in de eurozone) en Spanje 
overeengekomen memorandum van overeenstemming betreffende de voorwaarden van het 
beleid ten aanzien van de financiële sector bevat ook bepalingen gericht op het vergroten van 
de consumentenbescherming, meer specifiek ter verbetering van het proces van de verkoop 
van instrumenten die niet onder de depositogarantieregeling voor niet-professionele klanten 
vallen, die door de Spaanse autoriteiten zijn geïntegreerd in het nationale rechtskader, 
namelijk wet nr. 9/2012.

De Commissie kan niet reageren op een specifieke beschuldiging met betrekking tot een 
specifiek geval waarvoor een uitspraak van een nationale rechtbank is vereist.

Conclusie

Het is primair de bevoegdheid van de nationale autoriteiten en rechtbanken om de 
verkooppraktijken van individuele kredietinstellingen of beleggingsondernemingen te 
beoordelen in het licht van de wetgeving van de EU. De Europese Commissie kan alleen 
optreden wanneer EU-wetgeving niet correct in nationale wetgeving is omgezet of niet correct 
wordt toegepast. 
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PB L 149 van 11.6.2005.


