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LYHYET PERUSTELUT

Rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi 2004/39/EY (rahoitusmarkkinadirektiivi), 
joka tuli voimaan marraskuussa 2007, on yksi EU:n finanssialan sääntelyn kulmakiviä, ja 
valmistelija myöntää, että nykyistä rahoitusmarkkinadirektiiviä on tarkistettava (jäljempänä 
"rahoitusmarkkinadirektiivi II") sen heikkouksien korjaamiseksi.

Sen jälkeen on kuitenkin ilmennyt kaksi seikkaa, joiden myötä on käynyt ilmi, että 
parannuksia on tehtävä: ensiksi finanssimarkkinat ovat kehittyneet huomattavasti ja niille on 
tullut uusia tuotteita. Toiseksi vuoden 2008 rahoituskriisit ja sen seuraukset paljastivat 
heikkouksia näiden markkinoiden toiminnassa ja avoimuudessa sekä puutteita 
rahoitusmarkkinadirektiivin tarjoamissa mahdollisuuksissa puuttua niihin. Tarvittavat 
johtopäätökset tehtyään Euroopan komissio ehdottaa rahoitusmarkkinadirektiivin 
tarkistamista. Tarkistuksen tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat: 

– vähemmän säänneltyjen markkinoiden avoimuuden ja valvonnan lisääminen 
– markkinahäiriöiden riskien ja järjestelmäriskien pienentäminen 
– sijoittajien parempi suojelu ja luottamuksen palauttaminen 
– finanssimarkkinoiden tehostaminen ja markkinaosapuolille aiheutuvien tarpeettomien 

kustannusten alentaminen ja
– finanssimarkkinoiden avoimuuden lisääminen ja tehokkaampi sääntely. 

Ehdotettu uusi lainsäädäntö koostuu kahdesta eri säädöksestä, direktiivistä 
(rahoitusmarkkinadirektiivi) ja rahoitusvälineiden markkinoita koskevasta asetuksesta 
(jäljempänä rahoitusmarkkina-asetus), ja niitä olisi näin ollen käsiteltävä yhdessä. Ehdotetun 
asetuksen päätavoitteena on vahvistaa kaikissa jäsenvaltioissa yhtenäiset vaatimukset, jotka 
koskevat kauppatietojen julkistamista, liiketoimista annettavia ilmoituksia, kaupankäyntiä 
johdannaisilla organisoiduissa kauppapaikoissa, syrjimätöntä pääsyä selvitykseen ja 
kaupankäyntiin vertailuarvoilla sekä toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia tuotteita 
koskevien interventioiden alalla. 

Valmistelijan mielestä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnossa voitaisiin 
keskittyä etupäässä ehdotetun asetuksen vaikutuksiin finanssialan ulkopuolisiin yrityksiin 
kuten hyödykealoihin. Valmistelija pohtii, ovatko ehdotetun asetuksen vaatimukset 
oikeasuhteisia finanssialan ulkopuolisille yrityksille. Yleisesti ottaen valmistelija katsoo, että 
finanssialan ulkopuolisia yrityksiä, esimerkiksi hyödykealoja, ei tulisi niiden luonteen vuoksi 
kohdella perinteisinä rahoituslaitoksina kuten pankkeja. Finanssialan ulkopuolisten yritysten 
kaupankäyntitoiminta ei aiheuta järjestelmäriskiä ja se on oleellinen osa yritysten 
liiketoimintaa. 

Näin ollen valmistelija haluaa tulevissa keskusteluissa keskittyä enemmän – ja tarvittaessa 
tehdä tarkistuksia myöhemmässä vaiheessa – rahoitusmarkkina-asetuksen vaikutuksiin 
finanssialan ulkopuolisiin yrityksiin. Esimerkiksi energiatuotteiden tukkumarkkinoita 
säännellään jo energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetulla 
asetuksella 2011/1227/EY (REMIT), minkä vuoksi voidaan väittää, että 24 artiklan 
kaupankäyntivelvollisuutta ei tulisi soveltaa tukkutason energiatuotteisiin, joita toimivaltaiset 
vakavaraisuusvalvontaviranomaiset valvovat asianmukaisesti REMIT-asetuksessa 
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tarkoitetulla tavalla.


