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Teema: Ebasobivate finantstoodete müük 

19. juunil 2018 korraldas majandus- ja rahanduskomisjon oma tellitud viiele uuringule tuginedes 
ebasobivate finantstoodete müügi teemalise avaliku kuulamise. Kuulamine korraldati nende uuringute 
ja Euroopa Parlamendile viimaste aastate jooksul mitme liikmesriigi jaeinvestorite poolt esitatud 
petitsioonide järelmeetmena. Petitsioonides on esitatud mitmeid väiteid ja arvukalt dokumenteeritud 
juhtumeid ebasobivate finantstoodete turustamise ja müügi kohta, tarbijakaitset finantsteenuste 
valdkonnas käsitlevate ELi ja siseriiklike õigusaktide rikkumise ning puuduliku rakendamise ja 
jõustamise kohta, samuti tõsiseid mureküsimusi seoses puudustega jaeinvestorite kaitses 
ebasobivate müügitavade eest. 

Nõukogul palutakse vastata järgmistele küsimustele, võttes arvesse nõukogu kavatsust lahendada 
finantsturul ebasobivate toodete müügi ja tarbijakaitsega seotud jätkuvad probleemid: 

1. Kuidas kavatseb nõukogu käsitleda ebasobivate finantstoodete müügi juhtumeid, eriti neid 
juhtumeid, mis hõlmavad liidu õiguse rikkumist või selle puudulikku rakendamist ja jõustamist 
liikmesriikides, eelkõige võttes arvesse finantstoodete kujundamise ja turustamise eeskirju (nt 
finantsinstrumentide turgude direktiiv MiFID II, kindlustustoodete turustamise direktiiv, 
eurofondide direktiiv, hüpoteekkrediidi direktiiv, tarbijakrediidi direktiiv) ning 
laenumaksekindlustustoodete eeskirju?1 

2. Kas nõukogu näeb võimalust tõhustada järelevalvet, arvestades finantsturgude piiriülest iseloomu 
ja käimasolevat kapitaliturgude liidu loomise kava? 

3. Millised algatused on nõukogul kavas, et suurendada tarbijate ja investorite sidusamat kaitset 
kogu finantsteenuseid käsitleva õiguse valdkonnas, tagada suurem läbipaistvus ja selgem teave 
investoritele, lahendada liidu õiguse ebapiisava siseriikliku rakendamise ja jõustamise probleem, 
parandada kõigile jaeinvestoritele suunatud kollektiivse õiguskaitse menetluste kättesaadavust ja 
tõhusust, hoida ära tarbijate liigne võlakoormus ning paremini teavitada Euroopa tarbijaid, 
sealhulgas jaeinvestoreid, nende õigustest ja suurendada nende finantskirjaoskust? 
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1  Näiteks: probleemid seoses passiivsete fondidega (closet indexing), probleemid välisvaluutas nomineeritud 

laenusid käsitlevate sätete rakendamisega (nt Horvaatias, Ungaris ja Rumeenias), minimaalse määra 
klauslid (nt Hispaanias), ebaproportsionaalsed ettemaksuga seotud trahvid (nt Saksamaal), ebapiisavad 
ristmüügi tava piirangud, mis ei too kasu tarbijale (nt Saksamaal) ja muud ristmüügi tavad liigkasuvõtmisega 
laenumaksekindlustustoodete puhul (nt tarbijakrediidi kontekstis). 

 


