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1. Sammendrag

Andrageren, hvis andragende har tilslutning af en række andragender og i realiteten er en 
kampagne, klager primært over uretmæssig praksis i bankerne i Spanien. Andragerne beklager 
sig over uforudsigeligheden ved hævning af kontanter og de beløb, som de kan hæve fra deres 
bankkonto. De rejser på tilsvarende måde spørgsmål om salget af de såkaldte 
“præferenceaktier”, som blev solgt til dem af bankerne. Andragerne fremhæver desuden, at 
præferenceaktier er komplekse finansielle instrumenter med høj risiko, som aldrig burde være 
blevet solgt til de fleste kunder, der typisk er meget risikosky personer uden finansiel viden. 
Andragerne klager over, at bankerne ikke blot undlod at informere kunderne ordentligt, men 
tilsyneladende også vildledte kunderne. De blev givet det indtryk, at instrumenterne dybest set 
var indskud på fast tid og fuldt likvide. Andragerne klager derfor over en krænkelse af 
forbrugerrettighederne og henviser til direktiv 2004/39/EF, gennemførelsesdirektivet om 
markeder for finansielle instrumenter, og anfører, at de ikke vil acceptere en løsning, der kun 
omfatter en delvis tilbagebetaling af deres opsparing.

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
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Direktiv 2004/39/EF1 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) regulerer 
investeringsselskabers og kreditinstitutters investeringsservice i forbindelse med finansielle 
instrumenter, herunder "preferentes".

Kommissionen er ansvarlig for overvågningen af medlemsstaternes korrekte gennemførelse 
og anvendelse af EU-lovgivningen, men den præcise kvalificering af den investeringsservice, 
der ydes i det enkelte tilfælde, eller spørgsmålet om, hvorvidt et specifikt kreditinstituts salg 
af præferenceaktier eventuelt ikke overholder internationale regler om gennemførelse af 
MiFID, henhører imidlertid under de pågældende nationale myndigheders og domstoles 
kompetence. Endvidere henhører afgørelsen af de retlige konsekvenser af krænkelser af denne 
ramme under national lovgivning og de nationale myndigheder2. 

Konklusion

Ifølge EU-lovgivningen har de nationale myndigheder og domstole den primære kompetence 
til at undersøge enkelte virksomheders adfærd. Kommissionen kan kun gribe ind i tilfælde af 
en medlemsstats ukorrekte gennemførelse eller anvendelse af EU-lovgivningen. 

                                               
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1-44.
2 Se Kommissionens bemærkninger til lignende andragender 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981
da.pdf.


