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Utskottet för framställningar

31.1.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2243/2013, ingiven av Miriam Pardo Navarro, 
spansk medborgare, om konsekvenserna för småsparare vid utgivning av 
preferensaktier

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren ligger i tvist med banker i ett ärende som rör hennes privatekonomi, särskilt i 
fråga om utgivningar av preferensaktier som hon äger en del av. Hon hävdar att bankerna inte 
har handlat i hennes intresse och vill veta vad hon kan göra.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 september 2014. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 31 januari 2015.

Direktiv 2004/39/EG1 om marknader för finansiella instrument (MiFID-direktivet) reglerar 
värdepappersföretags och kreditinstituts tillhandahållande av investeringstjänster när det 
gäller finansiella instrument, inklusive preferensaktier. Artikel 19 i MiFID-direktivet 
innehåller uppföranderegler vid tillhandahållande av investeringstjänster till kunder. 
Kommissionen ansvarar för övervakningen av att medlemsstaterna på ett korrekt sätt 
införlivar och tillämpar unionslagstiftningen. I det här fallet är det dock de nationella behöriga 
myndigheterna och domstolarna som är ansvariga för att göra en exakt bedömning av den 
tillhandahållna investeringstjänsten eller avgöra huruvida specifika kreditinstituts försäljning 
av preferensaktier eller säkerställda obligationer eventuellt strider mot de nationella regler 
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som införlivar MiFID-direktivet. 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 information1. 

När det gäller konsumentkrediträntor harmoniserar direktiv 2008/48/EG om 
konsumentkreditavtal, som antogs 2008, rättigheter som rör information till konsumenterna i 
reklam samt innan avtal ingås och under avtalsskedet. Enligt detta direktiv är kreditgivaren 
skyldig att informera om krediträntan och andra avgifter samt om den effektiva räntan för 
krediten. Direktivet fastställer dock inga begränsningar för dessa avgifter (även om 
medlemsstaterna är behöriga att införa sådana gränsvärden) utan ger endast konsumenterna 
rätt till uttömmande information om dessa avgifter i god tid innan de är bundna av ett 
kreditavtal.

Slutsats

Det är de nationella myndigheterna och domstolarna som i första hand har behörighet att 
undersöka enskilda kreditinstituts praxis i ljuset av unionslagstiftningen. Kommissionen kan 
endast ingripa i fall där det nationella införlivandet eller genomförandet av unionslagarna inte 
är korrekt. Direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal ger konsumenterna rätt till 
uttömmande information om dessa avgifter i god tid innan de är bundna av ett kreditavtal, så 
att de ska kunna jämföra olika erbjudanden och fatta ett välgrundat beslut om huruvida de ska 
ingå ett kreditavtal. Direktivet fastställer dock inga begränsningar för kostnader kopplade till 
krediterna.

                                               
1 Se kommissionens iakttagelser om liknande 
framställningar,http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981en.
pdf .


