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ĪSS PAMATOJUMS

Finanšu instrumentu tirgus direktīva ((FITD), 2004/39/EK), kas ir spēkā kopš 2007. gada 
novembra, ir viens no ES finanšu noteikumu stūrakmeņiem, un referents atzīst vajadzību 
pārskatīt spēkā esošo FITD (turpmāk „FITD II”), lai novērstu tās trūkumus.

Pēc šīs direktīvas pieņemšanas ir notikusi divējāda attīstība, kas atklāja vajadzību veikt 
uzlabojumus. Pirmkārt, ir notikusi ievērojama finanšu tirgu attīstība, piemēram, rodoties 
jauniem produktiem. Otrkārt, 2008. gada finanšu krīze un tās sekas atklāja šo tirgu darbības 
un pārredzamības trūkumus, kā arī FITD nepilnības saistībā ar šo trūkumu novēršanu. 
Izdarījusi vajadzīgos secinājumus, Eiropas Komisija ierosina pārskatīt FITD. Pārskatīšanas 
galvenie mērķi ir šādi: 

- palielināt mazāk regulēto tirgu pārredzamību un uzraudzību,
- samazināt tirgus traucējumu riskus un sistēmiskos riskus,
- labāk aizsargāt ieguldītājus, kā arī atjaunot uzticību,
- palielināt finanšu tirgu efektivitāti, tajā pašā laikā samazinot nevajadzīgus dalībnieku 

izdevumus,
- nodrošināt finanšu tirgu labāku pārredzamību un regulēšanu. 

Ierosināto jauno tiesību aktu veido divi dažādi tiesiski instrumenti, proti, direktīva (FITD) un 
Finanšu instrumentu tirgu regula (turpmāk „FITR”), tāpēc tie abi būtu jāizskata kopā. 
Ierosinātās regulas galvenais mērķis ir paredzēt visās dalībvalstīs vienotus noteikumus 
saistībā ar tirdzniecības datu atklāšanu sabiedrībai, ziņošanu par darījumiem, atvasinātu 
finanšu instrumentu tirdzniecību regulētās tirdzniecības vietās, nediskriminējošu pieeju 
klīringam un tirdzniecībai, izmantojot bāzes rādītājus, kā arī kompetento iestāžu pilnvarām 
veikt produktu intervences pasākumus. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas 
atzinumā galveno uzmanību varētu pievērst ierosinātās regulas ietekmei uz nefinanšu 
uzņēmumiem, piemēram, preču nozarē.  Viņš šaubās par to, vai ierosinātās regulas prasības ir 
proporcionālas attiecībā uz nefinanšu uzņēmumiem. Kopumā referents uzskata, ka pret 
nefinanšu uzņēmumiem, piemēram, preču ražotnēm, nebūtu jāizturas kā pret tradicionālajām 
finanšu iestādēm, piemēram, bankām, to būtisko atšķirību dēļ. Nefinanšu uzņēmumu 
tirdzniecības darbības nerada sistēmisku risku un ir to īstenotās uzņēmējdarbības būtisks 
elements. 

Tāpēc turpmākajos ierosinājumos referents pievērstu lielāku uzmanību — un vajadzības 
gadījumā vēlāk iesniegtu attiecīgus grozījumus — FITR ietekmei uz nefinanšu uzņēmumiem. 
Piemēram, uz vairumtirdzniecības energoproduktiem jau attiecas ar Regulu (ES) 
Nr. 1227/2011 (REMIT) par tirgus integritāti ieviestie noteikumi, tāpēc varētu apgalvot, ka 
24. pantā minētais pienākums veikt tirdzniecību nebūtu jāpiemēro attiecībā uz 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, kurus atbilstīgi pārrauga atbildīgās uzraudzības 
iestādes saskaņā ar REMIT regulu.


