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LÜHISELGITUS

Kaubaturud on finantsturgudest täiesti erinevad. Inimene võib oma elu ära elada, omamata 
otsest kokkupuudet aktsiate ja võlakirjade hindadega, kuid ei saa elada, ilma et ta ei puutuks 
kokku toidu või energia hinnaga. Kauba tuletisinstrumendid lepingute vormis, millega 
kehtestatakse hind tulevastele tarnetele, on vanemad kui finantsturud. Kaubaturud tekkisid 
sellest, et toorainete, põllumajandustoodete ja energia tootjatel ning tarbijatel oli vaja end 
kaitsta selliste tegurite mõju eest hindadele, mille üle neil puudus kontroll. Finantsturgude 
kasv on aga viinud selleni, et viimase kümne aasta jooksul on võlakirjadele ja aktsiatele 
„investeerimisvarana” lisandunud ka kaubad. 

Kaubaturgudel toimuvad muutused on kriitilise tähtsusega ja neid tuleb põhjalikult jälgida 
ning reguleerida, et vältida selliseid dramaatilisi olukordi nagu meeleavaldused toiduainete 
hinnatõusu vastu 2008. aastal, kui toiduainete hindade ennenägematu kõikumine põhjustas 
käegakatsutava ja otsese peamiste inimõiguste rikkumise ohu märkimisväärse osa puhul 
maailma rahvastikust. Üleliigne volatiilsus kaubaturgudel ja hinnatasemed, mis ei tundu 
olevat seotud toorainete hankimise kuludega, ning pakkumise ja nõudluse vahekord viimasel 
kümnel aastal on tõepoolest tekitanud hävitavaid ja pikaajalisi kahjulikke välismõjusid, mis 
võivad olla palju suuremad kui samal ajavahemikul antud kogu ametlik arenguabi.

Sageli väidetakse, et viimase aja suundumused kaubaturgudel, eelkõige kaupade 
hinnadünaamika, peegeldavad majanduse põhinäitajaid, mis sõltuvad pakkumise ja nõudluse 
vahekorrast, täpsemalt kiiresti areneva majandusega riikide suurenevast nõudlusest, 
agrokütuste kiirest arengust ja välistest šokkidest, nagu põuad, üleujutused ja poliitilised 
pinged. Nimetatud seisukohast lähtudes ei oma spekuleerimine ja üldisemalt finantsturud 
kaubaturu hinnakujundusele erilist või üldse mingit rolli – vastupidi, nad annavad vajaliku 
likviidsuse, millega tagatakse tõhusam hinna tuvastamise protsess. Täiesti vastupidiselt 
eelnevale seisukohale väidetakse aga sageli ka seda, et spekuleerimine on kaubaturgude 
hiljutiste hinnasuundumuste üks peamisi mõjureid. Kuigi mõjurite küsimus on akadeemilises 
ja institutsioonilises kirjanduses veel vastuoluline, on siiski järjest rohkem tõendeid, mida 
kinnitavad ka hiljutised empiirilised uuringud,  et kaupadega kauplemise nn 
finantsturustumisel (finantsturgudeks muutumisel) on potentsiaalne moonutav ja kahjustav 
mõju olenemata sellest, kas kaupade tuletislepingud põhjustavad hetkehindu ise või on 
nendest põhjustatud. 

Kaubaturgude finantsturgudeks muutumise olulise rolli kohta on tõepoolest kaht erinevat 
mustrit iseloomustavaid tõendeid. Nimelt tõi ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents 
(UNCTAD) hiljuti välja, et investeeringud kaupadesse on saanud osaks suuremast 
investeerimisportfellist, mis langeb ajaliselt kokku kaubaindeksite haldamise alla kuuluvate 
varade märkimisväärse kasvuga. Selle tagajärjena on kaubaturgude börsil kaubeldavate 
tuletisinstrumentide maht nüüd 20 kuni 30 korda suurem kui füüsiline tootmine. Lisaks on 
viimase kümne aasta jooksul oluliselt suurenenud kauba- ja aktsiaturgude omavaheline 
hinnakorrelatsioon, andes veelgi kinnitust oletusele, et niisuguse struktuurilise muutuse taga 
peituvad finantstegurid. 

Hoolimata eespool nimetatud lahkarvamustele valitseb üksmeel selles, et puudub igakülgne ja
üksikasjalik teave üldise hinnangu andmiseks kaupadega kauplemise kiire finantsturustumise 
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mõju kohta. Ka G20 on korduvalt tunnistanud, et nii füüsiliste kui ka finantskaubaturgude 
puhul puuduvad läbipaistvus ja järelevalve, mille tulemusena kaubaturgude parema 
järelevalve ja reguleerimise teostamiseks ei ole piisavalt olulisi andmeid, nt varude maht ning 
kommerts- ja mittekommertskauplejate võetud finantspositsioonide suurus. 

Kaupade ülisuurt tähtsust arvestades on väljaspool kahtlust, et ELi säästva arengu alase 
koostöö strateegia peaks käima käsikäes läbipaistvamate ja paremini reguleeritud 
kaubaturgudega nii ELis kui ka kogu maailmas. See vajadus on eriti suur ELis, kus kaupadega 
seotud finantsturud on vähem reguleeritud kui Ameerika Ühendriikides. 

Komisjoni uuesti sõnastatud ettepanekud finantsinstrumentide turgude direktiivi (MIFID) ja 
määruse (MIFIR) kohta sisaldavad sätteid, mille otsene eesmärk on tugevdada kaupadega 
seotud finantsturgude järelevalvet ja reguleerimist. Eelkõige nähakse nimetatud ettepanekutes 
kauba tuletisinstrumentide suhtes ette konkreetsed positsioonide piirangud või muu kord 
(artikkel 59), mis on tervitatav samm, kui üldeesmärgiks on hõlbustada hinna tuvastamist ning 
tootjate ja tarbijate hinnariski tõhusat maandamist ning seeläbi ennetada ja korrigeerida 
varamulle ja muid moonutusi. Vajaliku täiendusena positsioonide piirangutele on 
ettepanekutes esitatud nõue kauplejate kategooriate kaupa teatada positsioonidest turule ja 
reguleerimisasutustele (artikkel 60). Märkida tuleks ka seda, et kaupadega kauplejate suhtes 
praegu kehtiv täielik erand finantsinstrumentide turgude direktiivi sätetest on välja jäetud. 
Uued sätted kujutavad endast samme õiges suunas, kuid teha tuleb ja saab veel palju rohkem. 
Seetõttu on arvamuse projekti koostaja seisukohal, et Euroopa Parlament peaks 
finantsinstrumentide turgude direktiivi ja määruse läbivaatamise raames tegelema kolme 
üldise küsimusega. 

1. Finantsinstrumentide turgude direktiivi sätete suhtes erandite tegemise range 
piiramine, et hõlmata kõik kaupadega kauplejad direktiivi kohaldamisalasse.

2. Positsioonide piiranguid käsitlevate sätete tugevdamine (finantsinstrumentide turgude 
direktiivi artikkel 59).

3. Reguleerimisasutuste volituste suurendamine sekkumiseks konkreetsete toodete või
tegevuste puhul (määruse artiklid 31, 32 ja 35).

Arvamuse projekti koostaja pakutud muudatusettepanekud keskenduvad nimetatud kolmele 
teemale, et parandada Euroopa kaubaturgude toimimist ja läbipaistvust ning aidata samal ajal 
tõhusalt kaasa liidu arengukoostöö strateegia üldeesmärkide täitmisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) „heausksed riskimaandustehingud” 
– tehingud, mis on määratletud direktiivis 
[uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv]

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) „ülemäärane spekuleerimine” –
kauplemistegevus, mis on määratletud 
direktiivis [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv]

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeerimisühingud ajakohastavad 
korrapäraselt artikli 13 alusel avaldatud 
ostu- ja/või müügihindu ning hoiavad 
hindu, mis peegeldavad turul valitsevaid 
tingimusi;

(a) investeerimisühingud ajakohastavad 
korrapäraselt artikli 13 alusel avaldatud 
ostu- ja/või müügihindu ning hoiavad 
hindu, mis peegeldavad turutingimusi;
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aruanded peavad sisaldama eelkõige 
ostetud või müüdud finantsinstrumentide 
nimetusi ja arvu, tehingute kogust, nende 
sõlmimise kuupäevi ja kellaaegu, tehingute 
hindu, klientide, kelle nimel 
investeerimisühing tehingud sõlmis,
identifitseerimisandmeid, 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmeid ning kõnealuste 
investeerimisühingute 
identifitseerimisandmeid. Tehingute puhul, 
mis ei toimunud reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, peavad 
aruanded sisaldama ka andmeid tehingute 
liikide tuvastamiseks kooskõlas artikli 19 
lõike 3 punktiga a ja artikli 20 lõike 3 
punktiga a vastuvõetavate meetmetega.

3. Aruanded peavad sisaldama eelkõige 
ostetud või müüdud varade liiki ja 
kategooriat, finantsinstrumentide nimetusi 
ja arvu, tehingute kogust, nende sõlmimise 
kuupäevi ja kellaaegu, tehingute hindu, 
klientide, kelle nimel investeerimisühing 
tehingud sõlmis, identifitseerimisandmeid, 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmeid ning kõnealuste 
investeerimisühingute 
identifitseerimisandmeid. Lisaks tuleb 
aruandes näidata kauba 
tuletisinstrumentidega tehtud tehingute 
kohta, kas sellised tehingud vastavad 
heausksete riskimaandustehingute 
tingimustele. Tehingute puhul, mis ei 
toimunud reguleeritud turul, mitmepoolses 
kauplemissüsteemis ega organiseeritud 
kauplemissüsteemis, peavad aruanded 
sisaldama ka andmeid tehingute liikide 
tuvastamiseks kooskõlas artikli 19 lõike 3 
punktiga a ja artikli 20 lõike 3 punktiga a 
vastuvõetavate meetmetega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kaubaga seotud heausksete 
riskimaandustehingute 
kindlaksmääramise kriteeriumid ja 
tõendid, mida nõutakse 
investeerimisühingutelt tõendamaks, et 
tehing vastab määratletud 
kriteeriumidele.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) see tagab turu läbipaistvuse ja 
ausameelsuse, välistades turu 
kuritarvitamise siseringitehingute ja turuga 
manipuleerimise näol.

(d) see tagab turu läbipaistvuse ja 
ausameelsuse, välistades turu 
kuritarvitamise spekulatsiooni,
siseringitehingute ja turuga 
manipuleerimise näol.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA ajutise sekkumise volitused ESMA sekkumisvolitused

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuab pärast saadud teabe analüüsimist 
mis tahes kõnealuselt isikult sammude 
astumist positsiooni või riskipositsiooni 
suuruse vähendamiseks;

(b) nõuab pärast saadud teabe analüüsimist 
mis tahes kõnealuselt isikult või investorite 
kategoorialt sammude astumist positsiooni 
või riskipositsiooni suuruse 
vähendamiseks;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) piirab isiku võimet soetada kauba 
tuletisinstrumente.

(c) piirab isiku võimet soetada kauba 
tuletisinstrumente või keelab uut tüüpi 
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lepingute sõlmimise.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA võib võtta vastu lõike 1 kohase 
otsuse ainult juhul, kui on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

Piiramata direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artiklis 59 sätestatud meetmete 
kohaldamist, võib ESMA võtta vastu lõike 
1 kohase otsuse ainult juhul, kui on 
täidetud üks või enam järgmistest 
tingimustest:

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 1 punktides a kuni c loetletud 
meetmetega on võimalik leevendada ohtu
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja ausameelsusele, sealhulgas seoses 
füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetega, või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele;

(a) lõike 1 punktides a kuni c loetletud 
meetmetega on võimalik leevendada 
finantsturgude tõhusale ja korrakohasele 
toimimisele ja ausameelsusele tekkivat 
ohtu (sealhulgas seoses füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetega), mis 
seisneb ülemäärases spekuleerimises ja 
turuga manipuleerimises, suurenenud 
volatiilsuses või hinna tuvastamise 
moonutuses, või ohtu liidu finantssüsteemi 
kui terviku või selle osa stabiilsusele või 
kaubaturgude riskijuhtimise 
funktsioonide moonutust;
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selle meetmega on võimalik leevendada 
ohtu finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja ausameelsusele või 
füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele või tõsta märgatavalt
pädevate asutuste suutlikkust ohtu jälgida;

(a) selle meetmega on võimalik leevendada 
ohtu finantsturgude tõhusale ja 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele või tõsta pädevate asutuste 
suutlikkust ohtu jälgida;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) see meede võib avaldada finantsturgude 
tõhususele kahjustavat mõju, sealhulgas 
vähendades nende turgude likviidsust või 
tekitades turuosalistes kindlusetustunnet, 
mis on võrreldes meetme kasulikkusega 
ebaproportsionaalne.

(c) see meede võib avaldada finantsturgude 
tõhususele kahjustavat mõju, sealhulgas 
vähendades nende turgude likviidsust, 
mida nõuavad heausksed 
riskimaandustehingud, või tekitades 
turuosalistes kindlusetustunnet, mis on 
võrreldes meetme kasulikkusega 
ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu
meetmed, täpsustades kriteeriumid ja 
tegurid, millega ESMA peab arvestama, 
kui tekib lõike 2 punktis a nimetatud oht 
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja ausameelsusele, sealhulgas seoses 

10. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, milles 
täpsustatakse meetmed, kriteeriumid ja 
tegurid, mida ta võtab arvesse, et määrata 
kindlaks, kas tekivad lõike 2 punktis a
osutatud asjaolud.
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füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetega, või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. ESMA esitab kõnealused 
regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud komisjonile [31. detsembriks 
2012].
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 
10–14 vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivseid tehnilisi standardeid
käsitlevaid delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. Selleks et täita tulemuslikult oma 
kohustusi seoses kaubaturgudega ning 
koordineerida kõnealuste turgude eest 
vastutavate määratud riiklike pädevate 
asutuste vahelist järelevalvetegevust, 
asutab ESMA kaupade osakonna. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 10 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 c. ESMA töötab tihedas koostöös 
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Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga 
ning muude asjakohaste liidu ja 
kolmandate riikide valdkondlike 
järelevalveasutustega välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, milles 
täpsustatakse asjakohaste näitajate ja 
künniste kogum, mis on vajalik 
asjaomaste kaubaturgude iseloomu 
jälgimiseks, ning üksikasjalik ja 
koondteave, mille määruse [EMIR] 
kohaselt volitatud turuosalised, 
reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid, organiseeritud 
kauplemissüsteemid, börsiväliste 
instrumentidega kauplejad ja 
kauplemisteabehoidlad peavad edastama 
asjakohastele pädevatele asutustele, 
ESMA-le ja Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule.
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