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ET 

B8-0147/2017 

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 1. detsembri 2016. aasta delegeeritud 

määruse (EL) .../... kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad 

kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist 

(C(2016)4362 – 2016/3017(DEA)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni 1. detsembri 2016. aasta delegeeritud määrust (EL) .../..., 

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses 

regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes 

positsioonipiirangute kohaldamist (C(2016)4362), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 

2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 

2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, eriti selle artikli 57 lõiget 3 ja lõiget 121, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) 

nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ) artiklit 132,  

– võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 28. septembri 2015. aasta 

regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, 

– võttes arvesse oma raportööri ning majandus- ja rahanduskomisjoni esimehe 

27. novembri 2015. aasta kirja volinik Hillile, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 4, 

A. arvestades, et 2007.–2008. aasta finantskriisile eelnenud finantsturgude piirangute 

vähendamine on aidanud märkimisväärselt kaasa finantsinstrumentide kõikide liikidega, 

sh kauba tuletisinstrumentidega spekuleerimisele; 

B. arvestades, et on selge seos kaubaturgude liigse finantstegevusele keskendumise ja 

kauba ning eriti toidu hindade vahel; arvestades, et finantsturu osaliste tegevus nihutab 

kauba hindu pigem kaugemale tasemetest, mida turu põhilised näitajad õigustaksid, 

avaldades negatiivset mõju nii tootjatele kui ka tarbijatele, eriti kõige vaesematele;  

C. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/65/EL 

(finantsinstrumentide finantsturgude kohta ning millega muudetakse direktiive 

2002/92/EÜ ja 2011/61/EL) (MiFID 2) luuakse kaubaga seotud tuletislepingutele 

positsioonipiirangute uus ühtlustatud kord, et piirata ülemäärast spekuleerimist kauba 

                                                 
1 ELT L 173, 12.6.2014, lk 349. 
2 ELT L 331, 15.12.2010, lk 84. 



 

RE\1116939ET.docx 3/4 PE598.473v01-00 

 ET 

tuletisinstrumentidega;  

D. arvestades, et direktiivi 2014/65/EL artikli 57 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et 

pädevad asutused kehtestavad positsioonipiirangud seoses sellise netopositsiooni 

suurusega kaubeldavates kaubatuletisinstrumentides ja majanduslikult samaväärsetes 

börsivälistes lepingutes, mida isik võib igal ajal hoida, ja kohaldavad neid, et takistada 

turu kuritarvitamist ning toetada korrakohaseid hinnakujundus- ja arveldustingimusi 

ning sealhulgas takistada turgu moonutavaid positsioone;  

E. arvestades, et direktiivi 2014/65/EL artikli 57 lõikega 3 antakse Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) õigus töötada välja regulatiivsete tehniliste 

standardite eelnõu ning Euroopa Komisjonile delegeeritakse õigus need standardid 

vastu võtta, et määrata kindlaks arvutamismetoodika, mida pädevad asutused peavad 

kohaldama natuuras ja rahas arveldatavate kaubatuletisinstrumentide kuu 

hetkepositsiooni piirangute kindlaksmääramiseks ja teise kuu positsioonipiirangute 

kindlaksmääramiseks asjaomase tuletisinstrumendi omaduste põhjal;  

F. arvestades, et ESMA andis asjakohased regulatiivsed tehnilised standardid (RTS 21) 

välja 28. septembril 2015. aastal;  

G. arvestades, et nende regulatiivsete tehniliste standardite eesmärk on luua 

positsioonipiirangute arvutamise metoodika, mida riikide pädevad asutused saaksid 

kasutada, et määrata kindlaks kauplemiskohtades kaubeldavate tuletisinstrumentide 

ning nendega majanduslikult võrdväärsete börsiväliste lepingute ühtlustatud 

positsioonipiirangute kord; 

H. arvestades, et Euroopa Parlamendi MiFID 2 läbirääkimismeeskond on avaldanud nii 

kirjalikult kui ka avalikult majandus- ja rahanduskomisjonis tõsist muret ESMA 

ettepaneku pärast;  

I. arvestades, et vastusena osale sellest kriitikast võttis komisjon 1. detsembril 2016. aastal 

muudatustega vastu ESMA 28. septembril 2015. aastal esildatud regulatiivsete tehniliste 

standardite eelnõu;  

J. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL artikli 57 lõikes 3 

on öeldud, et ESMA peab regulatiivsete tehniliste standardite koostamisel võtma 

arvesse asjaomaste turgude volatiilsust, sealhulgas asendavate tuletisinstrumentide ja 

aluseks olevate kaubaturgude osas;  

K. arvestades, et komisjoni poolt vastu võetud regulatiivsete tehniliste standardite kohaselt 

ei ole pädevatel asutustel endiselt kohustust võtta piirangute vähendamiseks arvesse 

volatiilsust ning peavad seda tegema ainult siis, kui nad on määranud kindlaks 

ülemäärase volatiilsuse olukorra; arvestades, et ülemäärast volatiilsust ei ole selgelt 

määratletud; 

L. arvestades, et komisjon vähendas positsioonipiirangu piirmäära, võrreldes varasema 

ESMA ettepanekuga, kuid ainult piiratud arvu toiduga seotud lepingute ning ainult 

viimase kuu (hetkepositsiooni) puhul;  

M. arvestades, et riigi pädev asutus saab endiselt oma äranägemise järgi muuta piirmäära 
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suurust vahemikus 2,5 % kuni 35 %; arvestades, et tuletislepingute teiste kuude etapi 

jaoks ei ole sätteid loodud;  

N. arvestades, et teiste kuude piirmäärad põhinevad endiselt avatud kogupositsioonil, mitte 

ülekantavatel varudel, mida nõudis Euroopa Parlament, et tagada turuhindade parem 

vastavus nende aluseks olevate majanduslike kaupadega; 

O. arvestades, et kõige tundlikumate ja väga likviidsete toiduga seotud lepingute puhul ei 

täida 20 % piirmäär direktiivis 2014/65/EL sätestatud eesmärki hoida ära 

turukuritarvitusi ning toetada nõuetekohaseid hinnakujundus- ja arveldustingimusi; 

P. arvestades, et eespool nimetatu näitab, et pädevatele asutustele jääb märkimisväärne 

kaalutlusõigus, mis võib ohustada kogu MiFID 2 esimese taseme raames kokku lepitud 

positsioonipiirangute korda; 

1. esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada 

talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda; 

3. palub komisjonil esitada uue delegeeritud õigusakti, milles võetakse arvesse eespool 

nimetatud mureküsimusi ning millele on lisatud eelkõige järgmised soovitused: 

 a) vähendada kõige tundlikumate ja väga likviidsete toiduga seotud lepingute 

positsioonipiirangu põhimäära maksimaalselt 15 %-ni; 

b) laiendada vähendatud piirangutega hõlmatud lepingute ulatust vähemalt kõigi 

põhitarbeaineteni, millel on kaudne mõju inimtoidu hinnale; 

 c) määratleda uuesti volatiilsus, nii et see muutuks positsioonipiirangute sätestamise 

metoodikas kohustuslikuks parameetriks; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning 

liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 


