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EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019

Utskottet för framställningar

16.12.2014

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2206/2013, ingiven av Montserrat Domeque Serrano, 
spansk medborgare, om försäljning av preferensaktier

Framställning nr 2215/2013, ingiven av A.P.R., spansk medborgare, om 
ekonomiskt problem av personlig karaktär

Framställning nr 2228/2013, ingiven av Santiago del Olmo del Olmo, spansk 
medborgare, om förlust av besparingar som investerats i aktier och 
kompensation för detta

1. Sammanfattning av framställningen

Framställning nr 2206/2013 

Framställningens ordalydelse är relativt vag och kortfattad. Den hänför sig till 
aktietransaktioner som involverar banken Caja Madrid. Andra framställningar har ingivits om 
samma ämne, t.ex. framställningarna nr 2228/2013 och 2274/2013. 

Framställning nr 2215/2013 

Framställaren känner sig lurad av den spanska regeringen, som han anklagar för att ha stulit 
hans besparingar i och med preferensaktiefiaskot. Enligt hans mening tycks det inte finnas 
någon lösning för människor som han själv, som har mycket anspråkslösa tillgångar.

Framställning nr 2228/2013 

Framställningen handlar om förlust av besparingar som investerats i aktier i Spanien. 
Framställaren anser att spanska banker har lurat sina kunder genom att lova högre avkastning 
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på besparingarna än vad de nu verkligen betalar. Bland dem som samarbetar för att stödja 
sådan praxis finns partier, fackföreningsrörelsen, företagsledare och kungafamiljen. 
Framställaren vill att den spanska regeringen lämnar tillbaka pengarna till sina rättmätiga 
ägare.

2. Tillåtlighet

Framställningarna nr 2206/2013 och nr 2215/2013 förklarades tillåtliga 
den 17 september 2014.
Framställning nr 2228/2013 förklarades tillåtlig den 18 september 2014. 
Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 16 december 2014

Framställningarna nr 2206/2013, 2215/2013 och 2228/2013

De senaste åren har kommissionen lagt fram förslag för att stärka den rättsliga ramen och 
förbättra konsumentskyddet i fråga om försäljning av investeringsprodukter. I direktiv 
2004/39/EG om marknader för finansiella instrument1 regleras investeringstjänster som 
tillhandahålls inte bara av värdepappersföretag utan också av kreditinstitut och som är knutna 
till finansinstrument, bland annat preferensaktier (participaciones preferentes) och efterställda 
skulder. 

I synnerhet artikel 19 i direktiv 2004/39/EG innehåller skyldigheter rörande de affärsmetoder 
som tillämpas vid tillhandahållande av investeringstjänster till kunder. I artikeln fastställs 
också ett allmänt krav på att leverantörer av finansiella tjänster i samband med att 
investeringstjänster tillhandahålls ska pröva om tjänsterna är lämpliga eller passande för 
investerarna. Detta innebär närmare bestämt att värdepappersföretaget måste be om 
upplysningar för att kunna fastställa om kunden har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att 
förstå vilka risker som är förknippade med den produkt eller investeringstjänst som 
tillhandahålls. Vid en lämplighetsprövning bör hänsyn också tas till kundens investeringsmål 
och finansiella ställning innan investeringsrådgivning eller portföljförvaltning tillhandahålls. 
Enligt artikel 19.2 i direktiv 2004/39/EG krävs det också att all information från 
värdepappersföretag till kunder ska vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande. 

Skyldigheterna enligt artikel 19 i direktiv 2004/39/EG gäller på olika sätt för olika kategorier 
av kunder. De tillämpas oinskränkt på icke-professionella kunder och anpassas vid 
tillämpning på professionella kunder (i det senare fallet förutsätts det att kunderna har 
kunskap och erfarenhet).

Kommissionen ansvarar för övervakningen av att medlemsstaterna på ett korrekt sätt 
införlivar och tillämpar unionslagstiftningen. För att kunna göra en exakt bedömning av den 
tillhandahållna investeringstjänsten i ett enskilt fall, t.ex. investeringsrådgivningen, 
portföljförvaltningen eller verkställandet av en order, krävs emellertid en bedömning av de 
specifika förhållandena i varje enskilt fall, och detta ingår i de nationella myndigheternas 
behörighet. Detta gäller även bedömningar av huruvida den information som tillhandahålls 
investerarna eventuellt är vilseledande eller huruvida specifika kreditinstituts försäljning av 

                                               
1 Direktiv 2004/39/EG (EUT L 145, 30.4.2004).
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finansiella instrument eventuellt inte överensstämmer med ovannämnda ram. Det är dessutom 
en uppgift för den nationella lagstiftningen och de nationella myndigheterna att besluta om de 
rättsliga konsekvenserna av att undanhålla viss information eller sprida vilseledande 
information.

Dessutom är direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder1 ett övergripande direktiv 
som gäller samtliga transaktioner mellan näringsidkare och konsumenter. Sektorsbaserade 
EU-bestämmelser som reglerar vissa aspekter av otillbörliga affärsmetoder, exempelvis 
kraven i artikel 19 i direktiv 2004/39/EG som fastställer den allmänna principen att 
värdepappersföretag ska agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens 
intresse, gäller framför det övergripande direktivet. Det övergripande direktivet 2005/29/EG 
används endast som komplement till direktiv 2004/39/EG. 

Därutöver finns samförståndsavtalet om villkoren för finanspolitiken, som undertecknades av 
kommissionen och Spanien i juli 2012 och som innehåller vissa villkor som syftar till att 
stärka konsumentskyddet för att förbättra försäljningen av instrument som inte omfattas av 
insättningsgarantisystemet för icke-professionella kunder. Dessa villkor har de spanska 
myndigheterna under de senaste åren införlivat i den befintliga lagstiftningen, framför allt 
lag 9/2012.

Kommissionen kan inte kommentera ett specifikt påstående om ett enskilt fall som omfattas 
av de nationella domstolarnas beslut.

Slutsats

Det är de nationella myndigheterna och domstolarna som i första hand har behörighet att 
undersöka enskilda kreditinstituts eller investeringsbolags försäljningsmetoder i ljuset av EU-
lagstiftningen. Kommissionen kan endast ingripa i fall där det nationella införlivandet eller 
genomförandet av unionslagarna inte är korrekt. 

                                               
1 EUT L 149, 11.6.2005


