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Betreft: Verzoekschrift 2274/2013, ingediend door López Ramírez (Spaanse 
nationaliteit), over oneerlijke praktijken van banken in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, wiens verzoekschrift vergezeld gaat van een aantal andere verzoekschriften en in 
feite een campagne is, klaagt in hoofdzaak over oneerlijke praktijken van banken in Spanje. 
Indieners klagen over de onvoorspelbare mogelijkheid om geld op te nemen en over de 
geldbedragen die zij van hun bankrekening kunnen opnemen. Tevens wijzen ze op de 
problemen in verband met de verkoop van de zogenoemde "preferente participaties" die door 
de banken aan hen zijn verkocht. Zij wijzen op het feit dat de preferente participaties uiterst 
risicovolle en complexe financiële producten zijn die nooit en te nimmer aan het leeuwendeel 
van de cliënten verkocht hadden mogen worden omdat deze bijna geen van allen over de 
benodigde financiële kennis beschikken en uiterst risicomijdend zijn. Indieners hekelen niet 
alleen het feit dat de banken hun cliënten niet behoorlijk hebben geïnformeerd, maar lijken 
ook te suggereren dat de cliënten zijn misleid; hen werd de indruk gegeven dat de producten 
in essentie volledig liquide vastrentende deposito's waren. Indieners verklaren, onder 
verwijzing naar de MIFID-richtlijn (Richtlijn 2004/39/EG), dat de consumentenrechten 
hiermee met voeten getreden zijn en dat zij geen enkele oplossing zullen aanvaarden waarbij 
hun spaartegoeden slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 september 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2015

Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten1 (MIFID-richtlijn) 
legt regels neer voor het verrichten van beleggingsdiensten door beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen ten aanzien van financiële instrumenten, met inbegrip van "preferentes".

De Commissie is belast met het toezicht op de correcte omzetting van EU-wetgeving in 
nationaal recht en op de toepassing ervan. Toch zijn de nationale autoriteiten en rechtbanken 
bevoegd voor de precieze kwalificatie van de in een individueel geval verleende 
beleggingsdienst of voor de beoordeling van de vraag of de verkoop van preferente aandelen 
door specifieke kredietinstellingen wellicht niet in overeenstemming is met de nationale 
voorschriften ter omzetting van de MIFID-richtlijn. 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 schendingen van dit 
kader2. 

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.

                                               
1 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1-44.
2 Zie de opmerkingen van de Commissie over vergelijkbare verzoekschriften, 

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


