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1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitajal on pankadega vaidlus seoses oma isiklike rahaasjadega ja eelkõige seoses 
eelisaktsiate emissioonidega, kuna talle kuuluvad mõned sellised aktsiad. Ta väidab, et 
pangad on tegutsenud tema huvide vastaselt, ja tahab teada, mida oleks võimalik ette võtta.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 18. septembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 31. jaanuaril 2015

Finantsinstrumentide turgude direktiiv 2004/39/EÜ1 reguleerib finantsinstrumentide, sh 
eelisaktsiatega seotud investeerimisteenuste osutamist investeerimisühingute ja 
krediidiasutuste poolt. Finantsinstrumentide turgude direktiivi artiklis 19 on sätestatud 
äritegevuse kohustused klientidele investeerimisteenuste osutamisel. Komisjon vastutab 
järelevalve eest selle üle, kas liikmesriigid võtavad ELi õiguse oma õigusse nõuetekohaselt 
üle ja kohaldavad seda, kuid selle juhtumi puhul on osutatud investeerimisteenuse täpne 
kvalifitseerimine või küsimus sellest, kas konkreetne krediidiasutus võis eelisaktsiaid või 
pandikirju müües mitte täita siseriiklikke eeskirju, millesse on üle võetud finantsinstrumentide 
turgude direktiiv, riiklike pädevate asutuste ja kohtute pädevuses. Ka kohaldavad riigi 
ametiasutused riigi õigusakte selle raamistiku rikkumise õiguslike tagajärgede üle 
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otsustamisel1. 

Tarbijakrediidi intressimäärade osas ühtlustatakse 2008. aastal vastu võetud direktiiviga 
2008/48/EÜ (tarbijakrediidi kohta) õigused, mis on seotud tarbijate teavitamisega 
reklaamimisel, enne lepingu sõlmimist ning lepingu kehtimise etapis. Direktiivi kohaselt 
peavad kreeditorid avalikustama eelkõige teabe laenuintressimäära ja muude tasude kohta, 
samuti krediidi kulukuse aastamäära. Samas ei kehtestata direktiiviga nendele määradele 
piiranguid (kuigi liikmesriikidel on selliste piirangute kehtestamise pädevus), sellega antakse 
vaid tarbijatele õigus saada õigeaegselt ja enne enda krediidilepinguga sidumist nende kohta 
põhjalikku teavet.

Järeldus

Riiklike ametiasutuste ja kohtute esmane pädevus on uurida üksikute äriühingute käitumist 
liidu õigusaktide valguses. Euroopa Komisjon saab sekkuda ainult juhul, kui liidu õigust ei 
ole nõuetekohaselt riigi õigusesse üle võetud või kui seda ei kohaldata nõuetekohaselt. 
Direktiiv 2008/48/EÜ tarbijakrediidi kohta annab tarbijatele õiguse saada intressimäärade 
kohta põhjalikku teavet õigeaegselt ja enne seda, kui tarbija seob end krediidilepinguga, 
selleks et tarbijal oleks võimalik võrrelda eri pakkumisi ja teha teadlik otsus, kas 
krediidileping sõlmida või mitte. Samas ei kehtestata direktiiviga krediidiga seotud kuludele 
piiranguid.
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