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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2014–2019

Petitsioonikomisjon

16.12.2014

TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2006/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Montserrat 
Domeque Serrano eelisaktsiate müügi kohta

Petitsioon nr 2215/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik A.P.R. isikliku 
finantsprobleemi kohta

Petitsioon nr 2228/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Santiago del 
Olmo del Olmo aktsiatesse investeeritud säästude kaotamise ja hüvitamise 
kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsioon on ebamääraselt sõnastatud ja lühike. Selles käsitletakse Caja Madridi panga 
aktsiatehinguid. Samal teemal on esitatud veel petitsioone, näiteks petitsioonid nr 2228/2013 
ja 2274/2013. 

Petitsioon nr 2215/2013 

Petitsiooni esitaja süüdistab Hispaania valitsust pettuses, väites et valitsus varastas 
eelisaktsiate kriisiga tema säästud, millest ei ole temasuguse kui tagasihoidliku sissetulekuga 
isiku jaoks võimalik väljapääsu leida.

Petitsioon nr 2228/2013 

Petitsioon käsitleb Hispaanias aktsiatesse investeeritud säästude väärtuse vähenemist. 
Petitsiooni esitaja leiab, et Hispaania pangad on oma kliente petnud, lubades neile säästude 
eest kõrgemat intressi kui nad tegelikult maksavad. Petuskeemi toetajate seas on parteid, 
ametiühinguliikumine, äriliidrid ja kuninglik perekond. Petitsiooni esitaja kutsub Hispaania 
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valitsust üles raha õiguspärastele omanikele tagastama.

2. Vastuvõetavus

Petitsioonid nr 2206/2013 ja nr 2215/2013 tunnistati vastuvõetavaks 17. septembril 2014. 
Petitsioon nr 2228/2013 tunnistati vastuvõetavaks 18. septembril 2014.
Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 16. detsembril 2014

Petitsioonid nr 2206/2013, 2215/2013 ja 228/2013

Viimastel aastatel on komisjon esitanud ettepanekuid investeerimistoodete müüki puudutava 
õigusliku raamistiku tugevdamise ja tarbijakaitse parandamise kohta. Finantsinstrumentide 
turgude direktiiviga 2004/39/EÜ1 reguleeritakse finantsteenuste osutamist mitte ainult 
investeerimisühingutele, vaid ka krediidiasutustele seoses finantsinstrumentidega, sh 
eelisaktsiatega (participaciones preferentes) ja allutatud võlainstrumentidega. 

Finantsinstrumentide turgude direktiivi artikkel 19 sisaldab eelkõige äritegevuse kohustusi 
klientidele investeerimisteenuste osutamisel. Sellega kehtestatakse finantsteenuste pakkujatele 
üldine kohustus teha investoritele investeerimisteenuste osutamisel sobivustest või 
asjakohasuse test. Konkreetsemalt on investeerimisühing kohustatud küsima teavet, et teha 
kindlaks, kas kliendil on vajalikud kogemused ja teadmised, et mõista pakutava toote või 
investeerimisteenusega seonduvaid riske. Sobivustesti korral tuleks enne 
investeerimisnõustamist või portfelli haldamist võtta arvesse ka kliendi 
investeerimiseesmärke ja rahalist olukorda. Finantsinstrumentide turgude direktiivi artikli 19 
lõikes 2 nõutakse ühtlasi, et kõik investeerimisühingute poolt klientidele esitatavad teated 
peavad olema õiglased, selged ja mitte eksitavad. 

Finantsinstrumentide turgude direktiivi artikli 19 kohased kohustused on kohandatud eri 
kliendiliikidele. Neid kohaldatakse jaeklientide puhul täies mahus ning neid kohandatakse 
kutseliste klientide puhul (sellisel juhul eeldatakse teadmiste ja kogemuste olemasolu).

Komisjon vastutab selle eest, et liikmesriigid võtaksid ELi õiguse oma õigusse 
nõuetekohaselt üle ja kohaldaksid seda, ning teostab selle üle järelevalvet. Konkreetset juhtu, 
nt investeerimisnõustamist, portfellihaldust või korraldust täitmist puuduvate 
investeerimisteenuste puhul tuleb hinnata vastavaid asjaolusid ja see kuulub riiklike asutuste 
pädevusse. See kehtib ka investoritele või emitentidele selle kohta, et konkreetsete 
krediidiasutuste poolne finantsinstrumentide müük ei pruugi ülalnimetatud raamistikuga 
kooskõlas olla, antava teabe võimaliku eksitava laadi puhul. Ühtlasi tuleb teatava teabe 
varjamise või teabe eksitava laadi õiguslike tagajärgede kohta otsus teha riigisiseste 
õigusaktide alusel ja riiklike asutuste poolt.

Direktiiv 2005/29/EÜ ebaausate kaubandustavade kohta2 on peale selle horisontaalne 
direktiiv, mida kohaldatakse kõigi ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingute suhtes. 
Sektoripõhised ELi sätted, millega reguleeritakse ebaausate kaubandustavade aspekte, nagu 
finantsinstrumentide turgude direktiivi artiklis 19 sätestatud põhimõte, mille kohaselt tegutseb 
                                               
1 Direktiiv 2004/39/EÜ (ELT L 145, 30.4.2004).
2 ELT L 149, 11.6.2005.
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investeerimisühing ausalt, õiglaselt ja professionaalselt kooskõlas oma klientide parimate 
huvidega, on sellest tähtsamad. Ebaausate kaubandustavade direktiiv võib 
finantsinstrumentide turgude direktiivi ainult täiendada. 

Peale selle sisaldas 2012. aasta juulis Euroopa Komisjoni ja Hispaania Kuningriigi vahel 
sõlmitud finantssektori poliitika tingimusi käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum 
teatavaid tingimusi, mille eesmärk on suurendada tarbijakaitset, et parandada hoiuste tagamise 
skeemi alla mittekuuluvate mis tahes instrumentide jaeklientidele müümise protsessi, ja mille 
Hispaania ametiasutused on viimaste aastate jooksul lisanud kehtivasse õiguslikku 
raamistikku, eelkõige seadusesse nr 9/2012.

Euroopa Komisjon ei saa kommenteerida üht konkreetset süüdistust ühel konkreetsel juhul, 
mis on riigi kohtute pädevuses.

Järeldus

Riiklike ametiasutuste ja kohtute esmane pädevus on uurida üksikute krediidiasutuste või 
investeerimisühingute müügitavasid ELi õigusaktide valguses. Euroopa Komisjon saab 
sekkuda ainult juhul, kui liidu õigust ei ole nõuetekohaselt riigi õigusesse üle võetud või kui 
seda ei kohaldata nõuetekohaselt. 


