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LÜHISELGITUS

2007. aasta novembris jõustunud finantsinstrumentide turgude direktiiv (2004/39/EÜ) on ELi 
finantssektori reguleerimise üks nurgakivi ja arvamuse koostaja tunnistab vajadust kehtiv 
finantsinstrumentide turgude direktiiv (edaspidi finantsinstrumentide turgude teine direktiiv) 
selle puuduste kõrvaldamiseks läbi vaadata.

Pärast seda on siiski aset leidnud kaks arengut, mis on tõstatanud vajaduse teha parandusi: 
esiteks on finantsturud märkimisväärselt edasi arenenud ja ilmunud on näiteks uusi tooteid. 
Teiseks tõid 2008. aasta finantskriis ja selle tagajärjed ilmsiks puudused asjaomaste turgude 
toimimises ja nende läbipaistvuses, samuti finantsinstrumentide turgude direktiivi puudused 
nende probleemide lahendamisel. Tehes sellest vajalikud järeldused, teeb komisjon 
ettepaneku finantsinstrumentide turgude direktiiv läbi vaadata. Läbivaatamise põhieesmärgid 
on: 

- vähem reguleeritud turgude läbipaistvuse ja järelevalve suurendamine; 
- turuhäirete ohu ja süsteemsete riskide vähendamine; 
- investorite parem kaitse ja usalduse taastamine ning 
- finantsturgude tõhususe suurendamine, vähendades samas osalejatele põhjustatavaid 

ebavajalikke kulusid, ning
- nii finantsturgude läbipaistvuse suurendamine kui ka nende reguleerimise parandamine. 

Kavandatav uus õigusaktide kogum koosneb kahest eraldi õigusaktist: direktiivist 
(finantsinstrumentide turgude direktiiv) ja finantsinstrumentide turgude määrusest ning neid 
tuleks seetõttu käsitleda koos. Kavandatava määruse põhieesmärk on kehtestada kõigis 
liikmesriikides ühtsed nõuded kauplemise andmete avalikustamise, tehingutest teatamise, 
tuletisinstrumentidega organiseeritud kauplemiskohtades kauplemise, arveldussüsteemidele ja 
võrdlusindeksitega kauplemisele mittediskrimineeriva juurdepääsu ning pädevate asutuste 
volituste kohta toodetesse sekkumise valdkonnas. 

Arvamuse koostaja arvates võiks tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamus 
keskenduda peamiselt sellele, kuidas mõjutab kavandatav määrus finantssektori väliseid
äriühinguid, näiteks toorainesektorit. Arvamuse koostaja tõstatab küsimuse, kas kavandatava 
määruse kohased nõuded on finantssektori väliste äriühingute jaoks proportsionaalsed. 
Üldiselt on arvamuse koostaja veendunud, et finantssektori väliseid äriühinguid, näiteks 
toorainesektorit, ei tohiks nende olemuse tõttu kohelda nagu tavapäraseid 
finantseerimisasutusi, näiteks panku. Finantssektori väliste äriühingute kauplemistegevus ei 
põhjusta süsteemseid riske ja see on asjaomaste ettevõtete äri oluline osa. 

Arvamuse koostaja keskenduks seetõttu täiendavatel aruteludel rohkem sellele, millist mõju 
avaldab finantsinstrumentide turgude määrus finantssektori välistele äriühingutele, ja esitaks 
vajaduse korral hilisemas etapis asjaomased muudatusettepanekud. Näiteks energiatoodete 
hulgiturg on juba reguleeritud määrusega 2011/1227/EÜ energia hulgimüügituru terviklikkuse 
ja läbipaistvuse kohta, mistõttu võib väita, et artiklis 24 osutatud kauplemisega seotud 
kohustust ei tuleks kohaldada energiatoodete hulgimüügi suhtes, mille üle teostavad 
järelevalvet energia hulgimüügituru terviklikkust ja läbipaistvust käsitlevas määruses 
määratletud pädevad usaldatavusnõuete täitmise järelevalveasutused.


