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Teema: Petitsioon nr 2274/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Lopez Ramirez 
pankade ebaausa tegevuse kohta Hispaanias

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja, kelle petitsioon on esitatud koos mitme petitsiooniga ning kuulub tegelikult 
ühe kampaania raamesse, kaebab Hispaanias tegutsevate pankade ebaausa tegevuse üle. 
Petitsiooni esitajad kaebavad ebakindluse üle seoses sularaha väljavõtmise ning summadega, 
mida nad võivad pangakontodelt välja võtta. Samuti tõstatavad nad küsimuse eelisaktsiate 
müügi kohta pankade poolt. Petitsiooni esitajad rõhutavad ka, et eelisaktsiad on äärmiselt 
riskantsed ja keerulised finantsvahendid, mida ei tohiks kunagi müüa enamikule klientidest, 
eriti ilma finantsteadmisteta ning väga riskikartlikele inimestele. Petitsiooni esitajad 
mõistavad hukka asjaolu, et pangad ei teavitanud kliente asjakohaselt ning andsid lisaks ka 
eksitavat teavet – klientidele jäeti mulje, et finantsvahendid on põhimõtteliselt tähtajalised 
hoiused ning seega täielikult likviidsed. Seega kaebavad petitsiooni esitajad tarbijaõiguste 
rikkumise üle, viidates finantsinstrumentide turgude direktiivile 2004/39/EÜ, ning teatavad, et 
ei lepi ühegi pakutava lahendusega, mis seisneb nende säästude üksnes osalises 
tagasimaksmises.

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
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Finantsinstrumentide turgude direktiiviga 2004/39/EÜ1 reguleeritakse finantsinstrumentidega 
seotud investeerimisteenuste (sh eelisaktsiad) osutamist investeerimisühingute ja 
krediidiasutuste poolt.

Euroopa Komisjon vastutab selle eest, et liikmesriigid võtaksid ELi õiguse oma seadustesse 
nõuetekohaselt üle ja kohaldaksid seda, ning teostab selle üle järelevalvet. Kuid iga 
üksikjuhtumi korral osutatud investeerimisteenuse täpne kvalifitseerimine või küsimus, kas 
konkreetse krediidiasutuse teostatud eelisaktsiate müük võis mitte vastata 
finantsinstrumentide turgude direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklikele sätetele, 
kuulub riiklike pädevate asutuste ning kohtute pädevusse. Lisaks on riigi ametiasutused 
pädevad otsustama, millised on selle raamistiku2 rikkumise õiguslikud tagajärjed, ning 
kohaldatakse riigi seadusi. 

Järeldus

Üksikute äriühingute käitumise uurimine liidu õigusaktide valguses on riiklike ametiasutuste 
ja kohtute esmane pädevus. Euroopa Komisjon saab sekkuda ainult juhul, kui liidu õigust ei 
ole nõuetekohaselt riigi õigusesse üle võetud või kui seda ei kohaldata nõuetekohaselt. 

                                               
1 ELT L 145, 30.4.2004, lk 1–44.
2 Vt komisjoni tähelepanekuid seoses sarnaste petitsioonidega, 

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


