
CM\1048474NL.doc PE546.940v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019

Commissie verzoekschriften

31.1.2015

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2243/2013, ingediend door Miriam Pardo Navarro 
(Spaanse nationaliteit), over de impact van de uitgifte van preferente 
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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft een geschil met een aantal banken over een kwestie die verband houdt met 
haar persoonlijke financiën, en met name over de uitgifte van preferente aandelen, waarvan zij 
er een aantal bezit. Zij is van mening dat de banken haar belangen hebben geschaad en wil 
weten wat ze kan doen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 september 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2015

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2004/39/EG)1 (hierna: RFI) 
bevat regelgeving voor beleggingsdiensten die beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen verlenen op het gebied van financiële instrumenten, met inbegrip van 
"preferentes". Artikel 19 van de RFI bevat de zakelijke verplichtingen waaraan bij het 
verrichten van beleggingsdiensten aan klanten moet worden voldaan. De Commissie is belast 
met het toezicht op de correcte omzetting van EU-wetgeving in nationaal recht en op de 
toepassing ervan. Toch zijn in dit geval de nationale autoriteiten en rechtbanken bevoegd voor 

                                               
1 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1-44.
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de precieze kwalificatie van de verleende beleggingsdienst of voor de beoordeling van de 
vraag of de verkoop van preferente aandelen of gedekte obligaties door specifieke 
kredietinstellingen wellicht niet in overeenstemming is met de nationale voorschriften ter 
omzetting van de RFI. Bovendien valt het binnen het toepassingsgebied van nationale 
wetgeving en onder de bevoegdheid van nationale autoriteiten om een besluit te nemen over 
de juridische gevolgen van een schending van dit kader1.

Wat betreft rentetarieven bij consumentenkredieten, zijn met de in 2008 aangenomen 
Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten, de rechten 
betreffende de verstrekking van informatie aan consumenten in advertenties, evenals in de 
precontractuele en contractuele fase, geharmoniseerd. Volgens deze richtlijn moeten 
kredietgevers in het bijzonder informatie verstrekken over de debetrentevoet en andere 
kosten, evenals over het jaarlijkse kostenpercentage. In de richtlijn is echter geen plafond 
vastgesteld voor deze tarieven (hoewel lidstaten bevoegd zijn om dergelijke plafonds in te 
stellen); de richtlijn geeft consumenten enkel het recht op het tijdig ontvangen van uitgebreide 
informatie hierover voordat zij partij worden bij welke kredietovereenkomst dan ook.

Conclusie

Het is de primaire bevoegdheid van de nationale autoriteiten en rechtbanken om de 
handelswijze van individuele bedrijven in het licht van de wetgeving van de Unie te 
onderzoeken. De Europese Commissie kan alleen optreden wanneer EU-wetgeving niet 
correct in nationale wetgeving is omgezet of niet correct wordt toegepast. Richtlijn 
2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten geeft consumenten het recht op 
het tijdig ontvangen van uitgebreide informatie over rentetarieven voordat zij partij worden 
bij welke kredietovereenkomst dan ook, zodat zij in staat worden gesteld verschillende 
aanbiedingen te vergelijken en een welbewuste beslissing te nemen over het al dan niet sluiten 
van een kredietovereenkomst. In de richtlijn zijn echter geen plafonds voor de kosten in 
verband met kredieten vastgesteld.

                                               
1 Zie de opmerkingen van de Commissie over vergelijkbare verzoekschriften, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981nl.pdf.


