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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2274/2013, ingiven av Lopez Ramirez, spansk medborgare, 
om bankers orättvisa arbetssätt i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren beklagar sig i korthet över bankernas orättvisa arbetssätt i Spanien. Denna 
framställning liknar ett antal andra och är snarast en del av en kampanj. Framställarna klagar 
på oberäkneligheten när de tar ut kontanter och vilka belopp de kan ta ut från sina 
bankkonton. De tar även upp frågor som rör försäljningen av så kallade preferensaktier, som 
bankerna säljer. Framställarna betonar att preferensaktier är komplexa finansiella instrument 
med hög risk vilka aldrig borde ha sålts till majoriteten av kunderna, som vanligtvis är mycket 
riskobenägna personer som saknar finansiella kunskaper. Framställarna fördömer inte endast 
att bankerna har underlåtit att informera sina kunder på ett lämpligt sätt, utan verkar också låta 
förstå att kunderna blivit felinformerade: de gavs intrycket att instrumenten i själva verket var 
insättningar med fast löptid och helt likvida. Framställarna pekar således på ett brott mot 
konsumenträttigheterna och hänvisar till direktiv 2004/39/EG, genomförandedirektivet om 
marknader för finansiella instrument, och uppger att de inte kommer att acceptera en lösning 
som innebär att endast en del av deras sparmedel återbetalas.

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
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Direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument1 (MiFID-direktivet) reglerar 
värdepappersföretags och kreditinstituts tillhandahållande av investeringstjänster när det 
gäller finansiella instrument, inbegripet preferensaktier.

Kommissionen ansvarar för övervakningen av att medlemsstaterna på ett korrekt sätt 
införlivar och tillämpar unionslagstiftningen. Att göra en exakt bedömning av den 
tillhandahållna investeringstjänsten i ett enskilt fall eller om huruvida enskilda kreditinstitut 
eventuellt kan ha brutit mot de nationella bestämmelser som införlivar MiFID-direktivet faller 
emellertid inom behörighetsområdet för de nationella behöriga myndigheterna och 
domstolarna. Dessutom är det den nationella lagstiftningen och de nationella myndigheterna 
som avgör de rättsliga följderna vid överträdelser av dessa bestämmelser2. 

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 
unionslagstiftningen inte är korrekt. 

                                               
1 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1–44.
2 Se kommissionens kommentarer beträffande liknande framställningar, 

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


