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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 2243/2013 af Miriam Pardo Navarro, spansk statsborger, om 
indvirkningen på småsparere af spørgsmålet om præferenceaktier

1. Sammendrag

Andrageren er i strid med banker vedrørende et spørgsmål, der relaterer til hendes personlige 
økonomi og især til spørgsmålet om præferenceaktier, som hun ejer nogle af. Hun fastholder, 
at bankerne har handlet mod hendes interesser, og vil gerne vide, hvad der kan gøres.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. september 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2015

Direktiv 2004/39/EF1 (MiFID) om markeder for finansielle instrumenter regulerer 
investeringsselskaber og kreditinstitutters ydelse af investeringsservice i forbindelse med 
finansielle instrumenter, herunder "preferentes" (præferenceaktier). Direktivets artikel 19 
vedrører god forretningsskik ved ydelse af investeringsservice til kunder. Kommissionen er 
ansvarlig for at overvåge, at medlemsstaterne omsætter og gennemfører EU-lovgivningen 
korrekt, men i dette tilfælde henhører den konkrete vurdering af den investeringsservice, der 
ydes, samt spørgsmålet om, hvorvidt bestemte kreditinstitutters salg af præferenceaktier eller 
dækkede obligationer er i strid med de nationale bestemmelser til gennemførelse af MiFID, 
under de kompetente nationale myndigheders og domstoles kompetence. Desuden henhører 

                                               
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1-44.
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det under national lovgivning og de nationale myndigheder at tage stilling til de retslige 
konsekvenser af en krænkelse af denne ramme1. 

Hvad angår rentesatser på forbrugslån harmoniserer direktiv 2008/45/EF om forbrugerkredit, 
der blev vedtaget i 2008, rettigheder i forbindelse med oplysninger, der gives forbrugerne i 
reklamer, forud for aftaleindgåelse og ved indgåelsen af kreditaftaler. I henhold til dette 
direktiv skal kreditorerne bl.a. give oplysninger om debitorrenten og andre omkostninger samt 
de årlige omkostninger i procent. Direktivet fastlægger imidlertid ikke nogen grænser for 
størrelsen af disse renter og omkostninger (hvorimod medlemsstaterne har beføjelse til at 
indføre sådanne grænser); det giver kun forbrugerne ret til at modtage grundig information i 
god tid, inden de bindes af en kreditaftale.

Konklusion

Set i forhold til EU-lovgivningen er det de nationale myndigheder og domstole, der har det 
primære ansvar for at overvåge de enkelte virksomheders adfærd. Kommissionen kan kun 
gribe ind, hvis en medlemsstat ikke gennemfører eller anvender EU-lovgivningen korrekt. 
Direktiv 2008/48/EF om forbrugerkredit giver forbrugerne ret til at modtage grundig 
information om rentesatser i god tid, inden de bindes af en kreditaftale, således at de har 
mulighed for at sammenligne forskellige tilbud og træffe en informeret beslutning om 
indgåelsen af en kreditaftale. Direktivet fastlægger imidlertid ingen grænser for størrelsen af 
omkostninger i forbindelse med kreditter. 

                                               
1 Se Kommissionens bemærkninger til andre andragender om samme emne 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981en.pdf .


