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PEAMISED FINANTSTEENUSTEALASED ÕIGUSAKTID

Üleilmse finantskriisi ajal pöörati ELis finantsteenuste õiguslikule reguleerimisele ja
järelevalvele suurt tähelepanu. Pärast kriisi tegi EL oma finantsteenustepoliitikas suured
muudatused, et taastada finantssüsteemi stabiilsus ja usaldusväärsus. Viimastel aastatel on
välja pakutud üle 40 meetme, mis põhinevad sellistel algatustel nagu pangandusliit ja
kapitaliturgude liit. Finantssektor on endiselt reformimisel.

ÕIGUSLIK ALUS

— Finantsteenuseid käsitlevate direktiivide ja määruste õiguslik alus on enamasti Euroopa
Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklid 49, 56 ja 63, mis puudutavad
asutamisõigust, teenuste osutamise vabadust ja kapitali vaba liikumist.

— Kogu teave peamiste õigusaktide ja esitatud ettepanekute kohta on toodud Euroopa
Komisjoni finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadi (DG
FISMA) veebisaidil.

PANGANDUS JA MAKSETEENUSED

A. Kapitalinõuete direktiiv (direktiiv 2013/36/EL) ja kapitalinõuete määrus (määrus (EL) nr
575/2013) – üheskoos nimetatakse neid CRD IV/CRRi paketiks
1. Eesmärk ja sisu
Direktiivi ja määruse eesmärk on luua krediidiasutuste jaoks tänapäevane riskitundlik
õigusraamistik, milles võetakse arvesse rahvusvahelisi raamlepinguid, mille Baseli
pangajärelevalve komitee on koostanud krediidiasutuste kapitalinõuete kohta (Basel III).
Eeskirjad, mis varem koosnesid kahest direktiivist, peavad toetama ELi majandust ja
suurendama finantsstabiilsust, millest võidavad nii ettevõtjad kui ka tarbijad. Direktiividega
ajakohastatakse tegevuslubade andmise ja tegevuse eeskirju ning omakapitali raamistikku, et
muuta see põhjalikumaks ja riskitundlikumaks. Kapitalinõuete direktiiviga nähakse näiteks
ette, et tuleb hinnata operatsiooniriski, ja hõlbustatakse sisereitingute süsteemide heakskiitmise
süsteemi kaudu riskijuhtimise parandamist. Järgnenud muudatustega (kapitalinõuete direktiivid
II–IV) kehtestati muu hulgas edasiväärtpaberistamise kord ja tasustamiseeskirjad ning
kõrgemad kapitalinõuded. Kapitalinõuete määruse eesmärk on kehtestada ühtsed eeskirjad.
2016. aasta novembris esitas komisjon CRD IV/CRRi paketi muutmiseks ettepanekud,
mille eesmärk oli eelkõige võtta arvesse elemente, mis Baseli pangajärelevalve
komitees ja finantsstabiilsuse nõukogus hiljuti kokku lepiti ja mis puudutavad järgmist:
siduv finantsvõimenduse määr, siduv stabiilse netorahastamise kordaja, riskitundlikumad
omavahendite nõuded ja rahvusvahelistele süsteemselt oluliste pankadele mõeldud kogu
kahjumi katmise võimet puudutav nõue, mille kohaselt tuleb hoida kapitali ja muude
instrumentide miinimumtaset.
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2. Hinnang
CRD IV/CRRi paketiga võeti Baseli raamleping üle Euroopa finantsteenustesektorile kohasel
kujul ning seejuures võeti arvesse Euroopa Parlamendi 2010. aasta prioriteete (kapitalibaasi
parandamine, likviidsusstandardid, tsüklilisust vähendavad meetmed, finantsvõimenduse määr
ja vastaspoole krediidiriski katmine). Keerukas ülesanne on aga vastu võtta kõik need arvukad
üksikasjalikud rakenduseeskirjad, mis tuleb sätestada.
B. Makseteenuste direktiiv (direktiiv 2007/64/EÜ) – tunnistatud teise makseteenuste
direktiiviga (direktiiv (EL) 2015/2366) kehtetuks
1. Eesmärk ja sisu
Makseteenuste direktiiviga muudetakse kõikjal ELis e-maksete tegemine lihtsamaks ja
luuakse ühtne euromaksete piirkond. Eesmärk on ka parandada teavitamiskohustuste
abil tarbijakaitset ja suurendada ühtlustatud turulepääsueeskirjadega turgude avamise abil
konkurentsi. Makseteenuste direktiivi täiendavad määrused (EL) nr 924/2009 ja (EL) nr
260/2012. Kuigi 2010. aasta lõpus võeti ühtse euromaksete piirkonna instrumendid kasutusele
kogu ELis, kasutati neid vähe. Seetõttu võeti vastu määrus (EL) nr 260/2012, millega
nähti ette riigisisestelt makseinstrumentidelt üleminek üleeuroopalistele makseinstrumentidele.
2015. aasta sügisel võeti vastu läbivaadatud direktiiv (teine makseteenuste direktiiv), millega
tunnistati makseteenuste direktiiv kehtetuks. Teise makseteenuste direktiiviga kehtestatakse e-
maksete kohta käsundi andmisele ja maksete töötlemisele ning tarbijate finantsandmete kaitsele
ranged turvanõuded. Ühtlasi avatakse turg teenusepakkujatele, kes osutavad makseteenuseid,
mis põhinevad juurdepääsul maksekonto andmetele. Vähendatakse vastutust autoriseerimata
maksetehingute puhul ning eurodes tehtavate otsekorralduste jaoks kehtestatakse tingimusteta
tagasimakse saamise õigus. Tasu võtmine, näiteks kaardimaksete eest, on keelatud, olenemata
sellest, kas makseinstrumenti kasutatakse kaupluses või internetis. Teine makseteenuste
direktiiv jõustus 12. jaanuaril 2016 ja see tuleb riigisisesesse õigusesse üle võtta 13. jaanuariks
2018. Makseteenuste õigusraamistikus on oluline koht ka vahendustasude määrusel (EL)
2015/751, sest sellega kehtestatakse pankade vahendustasudele piirmäärad, tänu millele jäävad
jaemüüjate ja tarbijate kulud maksekaartide kasutamisel väiksemaks.
2. Hinnang
Makseteenuste direktiivi teatavaid sätteid on kritiseeritud nt seetõttu, et puudub nõue
kontrollida, kas (määrav) IBAN-number vastab kontoomaniku nimele, mis tähendab, et
ülekandeid tehakse ka siis, kui need ei sobi kokku. Samuti ei ole võimalik seada
otsekorralduste summale piirangut ega kreeditkorraldust pärast selle vastuvõtmist tühistada.
Teise makseteenuste direktiivi puhul tekkis ka turvalisus- ja andmekaitseprobleeme.

VÄÄRTPABERITURG

A. Finantsinstrumentide turgude direktiiv – MiFID 2 (direktiiv 2014/65/EL) ja
finantsinstrumentide turgude määrus – MiFIR (määrus (EL) No 600/2014)
1. Eesmärk ja sisu
Esimese finantsinstrumentide turgude direktiiviga (direktiiv 2004/39/EÜ, kehtetuks
tunnistatud) kehtestati alates 2004. aastast ühtsed väärtpaberikaubanduse standardid, millega
kaasnes tihedam konkurents ja investorite parem kaitse muu hulgas tänu sellele, et
investeerimisnõustajatele komisjonitasu maksmine muutus läbipaistvamaks ja finantsteenuste
osutamine ühtsemaks. Investoritele tuleb anda teavet kõigi tasude kohta ning neid tuleb enne
lepingu sõlmimist teavitada tootest ja sellega seotud riskidest. Loodeti, et selline reguleeriv
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raamistik aitab suurendada investorite usaldust ja tuua Euroopasse rohkem rahvusvahelist
kapitali. 2014. aastal sõnastati direktiiv (MiFID 2) ja määrus (MiFIR) uuesti ja võeti
vastu, mis tähendab, et loodi uus õigusraamistik. Uus õigusraamistik sisaldab mitmeid uusi
tarbijakaitset suurendavaid sätteid. Näiteks ei tohi investeerimisühingute tasustamispõhimõtted
olla vastuolus kohustusega tegutseda kliendi parimates huvides. Ühtlasi on uue õigusraamistiku
eesmärk parandada finantsturgude õiguslikku reguleerimist ja läbipaistvust ning luua suurem
konkurents. Käsitletakse ohte, mis kaasnevad selliste tehnoloogiliste võimalustega nagu
algoritmkauplemine ja välkkauplemine. Kuupäev, mil MiFID 2 ja MiFIRit oleks tulnud hakata
kohaldama, oli esialgu 2017. aasta alguses, kuid hiljem lükati see aasta võrra edasi, st
3. jaanuarile 2018.
2. Hinnang
Investorikaitseasutused on ette heitnud näiteks seda, et kui pank on andnud eksitavat või
puudulikku nõu, peab seda tõestama investor, ehkki nõustamist dokumenteerima on kohustatud
nõustaja. Peale selle puuduvad järelevalvealaste eeskirjade rikkumisel tsiviilõiguslikud
tagajärjed, mistõttu ei saa investor nõuda kahjutasu. Kuna seda valdkonda reguleeritakse nn
Lamfalussy direktiiviga, tuleb vastu võtta palju rakendussätteid. See kehtib ka uue direktiivi ja
määruse kohta.
B. Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate
(eurofondide) direktiiv (direktiiv 2009/65/EÜ)
1. Eesmärk ja sisu
Alates 1985. aastast on eurofondide direktiivi kohaselt antud ühtlustatud investeerimisfondide
osakutele nn Euroopa müügiluba, mis tähendab, et kui need fondid on ühes liikmesriigis
heaks kiidetud, võib osakuid müüa ka kõigis teistes liikmesriikides. Tootevalikut on
pidevalt laiendatud ja arvesse on võetud investorite kaitsega seotud aspekte. Uuesti
sõnastatud direktiivis täpsustatakse sätteid, mis puudutavad fondivalitsejatele antavat
ELi tegevusluba, kaotatakse piiriülest turustamist takistav bürokraatia ning sätestatakse
eeskirjad, millega reguleeritakse fondide ühinemisi, nn investor- ja ühiseurofondi struktuure,
depositooriuminõudeid, tasustamispoliitikat ning vastutuse korda ja karistusi. Eraldi määrus
on olemas Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide (ELTIF – määrus (EL) 2015/760),
riskikapitalifondide (EuVECA – määrus (EL) nr 345/2013) ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide
(määrus (EL) nr 346/2013) kohta. Direktiiviga 2011/61/EL reguleeritakse alternatiivsete
investeerimisfondide valitsejaid. Pärast seda, kui Euroopa Parlament oli vastava teksti heaks
kiitnud, võttis nõukogu 2017. aasta mais vastu rahaturufondide määruse.
2. Hinnang
Ka eurofondide direktiivi puhul on nt finantsressursside ühendamise, teavitamiskorra,
fondivalitseja passi või investorile esitatava põhiteabe kohta vaja võtta vastu palju
rakendusmeetmeid.

KINDLUSTUS

A. Kindlustuse ja edasikindlustuse direktiiv – Solventsus II (direktiiv 2009/138/EÜ)
1. Eesmärk ja sisu
Direktiiviga reformitakse kindlustusandjate üle tehtavat finantsjärelevalvet, sest endise staatilise
järelevalvemudeli asemel on kasutusele võetud dünaamiline riskipõhine käsitlus, millega
tagatakse tarbijate ja ettevõtjate parem kaitse. Sellega reguleeritakse riskile vastavust ja kapitali
juhtimist. Peale selle süvendatakse sellega ELi kindlustusturu integratsiooni ja parandatakse
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kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute kaitset. Lõppeesmärgina peaks suurenema Euroopa
kindlustusandjate ja edasikindlustusandjate võime rahvusvahelises konkurentsis toime tulla.
Varasemates direktiivides oli solventsusmarginaali arvutamiseks sätestatud staatiline
arvutusskeem, mille kohaselt hinnati marginaali suurust puhtalt ainult bilansimahu põhjal
ja tehingute kogumahu järgi. Solventsus II puhul pööratakse seevastu suuremat tähelepanu
tegelikele riskidele ja järelevalvet tehakse eelkõige selle üle, milline on iga konkreetse äriühingu
risk. Arvesse tuleb võtta kõiki asjakohaseid kvantitatiivselt mõõdetavaid riske (vähemalt
tururiski, krediidiriski, kindlustustehnilist riski ja operatsiooniriski). Uue järelevalvesüsteemiga
tagatakse, et kindlustusandjate kapital on riski katmiseks piisavalt suur. Seda täiendab
miinimumkapitalinõue.
2. Hinnang
Tänu Solventsus II-le on kindlustusandjatel võimalik üha enam globaliseeruvatel turgudel
paremini konkureerida. Järelevalveametid kardavad aga, et tihedam konkurents võib
põhjustada rohkem maksejõuetusi ja vähendada tarbijate usaldust ning suurendada survet
väikestele ja keskmise suurusega kindlustusandjatele. Lühiajalises perspektiivis võib see
pikaajaliste riskide puhul tähendada väiksemat kindlustuskatet (kõrgemate kapitalinõuete
tõttu) ning kindlustusandjate poolt ristsubsideerimise piiramist, mis võib tuua kaasa teatavate
kindlustusmaksete suurenemise. 2011. aastal esitas komisjon ettepaneku II koonddirektiivi
kohta, et võtta arvesse uut järelevalvestruktuuri ja eelkõige 2011. aasta alguses toimunud
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) loomist. Kuna teise
koonddirektiivi ettepanek võeti vastu ettenähtust hiljem, lükati Solventsus II ülevõtmise
tähtpäev edasi 1. jaanuarile 2016.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

ELi finantsteenustealaste õigusaktide vastuvõtmisel ja rakendamisel järgitakse nn Lamfalussy
menetlust, mis tähendab seda, et Euroopa Parlament võtab kaasotsustamismenetluse kohaselt
koos nõukoguga vastu alusaktid (esimene tasand). Teise tasandi meetmete vastuvõtmisel on
Euroopa Parlamendi ülesanne teha kontrolli.
Euroopa Parlament on ühtlasi pidevalt toetanud komisjoni tööd, algatanud arutelusid ja esitanud
oma seisukohtade selgitamiseks ettepanekuid (nt pangandus- ja investeerimisvaldkonna
tasustamissüsteemide piiramise kohta). Tänu ennetavale tegutsemisele osaleb Euroopa
Parlament aktiivselt komisjonis, nõukogus ja rahvusvahelistes institutsioonides toimuvates
finantsturu järelevalvestruktuuri ja -eeskirjade väljatöötamise aruteludes, samuti võimaluste
otsimises süsteemse riski maandamiseks.
Dražen Rakić
11/2017
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