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RAHOITUSPALVELUT: TÄRKEIMMÄT SÄÄDÖKSET

Rahoituspalvelujen sääntely ja valvonta unionissa on saanut maailmanlaajuisen
finanssikriisin aikana paljon huomiota. EU on uudistanut rahoituspalvelupolitiikkaansa
perusteellisesti kriisin jälkimainingeissa palauttaakseen rahoitusjärjestelmän vakauden ja
luottamuksen siihen. Viime vuosina on esitetty yli 40:tä uutta toimenpidettä, joista eniten
huomiota ovat saaneet pankkiunioni ja pääomamarkkinaunioni. Rahoitusalan uudistaminen
jatkuu edelleen.

OIKEUSPERUSTA

— Rahoitusalalla oikeusperustana ovat yleensä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen (SEUT) 49, 56 ja 63 artikla, joissa käsitellään sijoittautumisvapautta,
palvelujen tarjoamisen vapautta ja pääomien vapaata liikkuvuutta.

— Tärkeimmät säädökset ja niiden nykytilanne esitetään komission rahoitusvakauden,
rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosaston verkkosivustolla.

PANKKITOIMINTA JA MAKSULIIKENNE

A. Vakavaraisuusvaatimuspaketti (CRD IV) eli vakavaraisuusdirektiivi 2013/36/EU (CRD)
ja varavaraisuusasetus N:o 575/2013 (CRR)
1. Tarkoitus ja sisältö
Vakavaraisuusdirektiivillä ja -asetuksella pyritään luomaan luottolaitoksiin sovellettava
uudenaikainen ja riskiherkkä oikeudellinen kehys, jossa otetaan huomioon
Baselin pankkivalvontakomitean laatimat kansainväliset puitesopimukset luottolaitosten
vakavaraisuudesta (Basel III). Tämän säädöspaketin, joka alun perin koostui kahdesta
direktiivistä, on määrä hyödyttää sekä EU:n taloutta että rahoitusmarkkinoiden vakautta ja tuoda
etuja yrityksille ja kuluttajille. Sen avulla saatetaan ajan tasalle toimilupaa, toimintaa ja omaa
pääomaa koskeva kehys, josta tehdään kattavampi ja riskiherkempi. Vakavaraisuusdirektiivillä
säädetään esimerkiksi liiketoiminnan riskien erityisestä mittaamisesta ja mahdollistetaan
riskinhallinnan parantaminen sallimalla sisäiset riskiluokitusjärjestelmät. Eri vaiheissa tehdyillä
muutoksilla (CRD II–IV) on otettu käyttöön muun muassa uudelleenarvopaperistamista
koskevia sääntöjä, palkka- ja palkkiosääntöjä sekä korkeampia pääomavaatimuksia.
Vakavaraisuusasetuksen on määrä tarjota käyttöön ”yhteinen sääntökirja”. Komissio ehdotti
marraskuussa 2016 CRD IV/CRR-pakettiin muutoksia, joiden päätarkoituksena on ottaa
huomioon viimeisin Baselin komiteassa ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmässä
tapahtunut kehitys, joka liittyy sitovaan vähimmäisomavaraisuusasteeseen, sitovaan pysyvän
varainhankinnan vaatimukseen, riskiherkempiin omia varoja koskeviin vaatimuksiin ja
järjestelmän kannalta merkittäville pankeille asetettuun kokonaistappionsietokykyä koskevaan
vaatimukseen, jonka mukaan niillä on oltava riittävästi pääoma- ja muita instrumentteja
kattamaan tappioita.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance_fi
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2. Arviointi
Vakavaraisuuspaketissa Baselin puitesopimus otettiin osaksi unionin lainsäädäntöä mukauttaen
se Euroopan rahoituspalvelualaan ja ottaen huomioon parlamentin vuonna 2010 esittämät
ensisijaiset tavoitteet: pääomapohjan vahvistaminen, maksuvalmiusvaatimukset, suhdanteita
tasaavat toimet, niin kutsuttu velkavipu sekä vastapuoliluottoriskin kattaminen. Lukuisten
yksityiskohtaisten täytäntöönpanosäännösten antaminen on kuitenkin haasteellista.
B. Maksupalveludirektiivi 2007/64/EY ja sen kumoava ns. toinen maksupalveludirektiivi
(EU) 2015/2366
1. Tarkoitus ja sisältö
Maksupalveludirektiivi (PSD) helpottaa sähköistä maksuliikennettä kaikkialla EU:ssa ja luo
yhtenäisen euromaksualueen (SEPA). Muita tavoitteita ovat kuluttajansuojan parantaminen
tiedotusvaatimuksia tiukentamalla ja markkinoiden avaaminen kilpailulle markkinoille pääsyä
koskevia sääntöjä yhdenmukaistamalla. Maksupalveludirektiiviä täydentävät asetus (EU)
N:o 924/2009 ja asetus (EU) N:o 260/2012. Vaikka SEPA-välineet otettiin EU:n laajuiseen
käyttöön vuoden 2010 lopulla, niitä käytettiin vain vähän. Niinpä asetuksessa (EU)
N:o 260/2012 säädetään siirtymisestä kansallisista Euroopan laajuisiin maksuvälineisiin.
Maksupalveludirektiivi kumottiin syksyllä 2015 annetulla toisella maksupalveludirektiivillä
(PSD 2). Siinä asetetaan tiukkoja turvallisuusvaatimuksia sähköisten maksujen toimeksiannolle
ja käsittelylle sekä kuluttajien rahoitustietojen suojalle. Markkinat avataan palveluntarjoajille,
jotka tarjoavat maksupalveluja maksutiliä koskeviin tietoihin pääsyn perusteella. Vastuuta
oikeudettomista maksutapahtumista vähennetään ja samalla otetaan käyttöön ehdoton
oikeus palautukseen euromääräisten tilisiirtojen kohdalla. Lisämaksut, esimerkiksi kortilla
maksamisesta perittävä lisämaksu, kielletään riippumatta siitä, käytetäänkö maksuvälinettä
myymälässä vai verkossa. Toinen maksupalveludirektiivi tuli voimaan 12. tammikuuta 2016,
ja se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 13. tammikuuta 2018 mennessä. Tärkeä
osa maksupalveluja koskevaa lainsäädäntökehystä on myös veloitettavista siirtohinnoista
annettu asetus (EU) 2015/751, jossa määritetään pankkien toisiltaan veloittamien siirtohintojen
enimmäistasot, jotta maksukorttien käyttämisestä aiheutuisi vähemmän kustannuksia
vähittäiskauppiaille ja kuluttajille.
2. Arviointi
Eräät maksupalveludirektiivin säännökset ovat herättäneet arvostelua. Tällainen on esimerkiksi
IBAN-tilinumeron määräävyys eli se, että tilinumeroa ei tarvitse verrata tilinomistajan nimeen,
vaan maksu suoritetaan, vaikka numero ja nimi eivät täsmäisi. Nostojen enimmäismäärää
ei myöskään voida rajoittaa, eikä siirtoa voi enää peruuttaa hyväksymisen jälkeen. Toiseen
maksupalveludirektiiviin liittyy lisäksi turvallisuutta ja tietosuojaa koskevia huolenaiheita.

ARVOPAPERIMARKKINAT

A. Toinen rahoitusmarkkinadirektiivi 2014/65/EU (MiFID II) ja rahoitusmarkkina-asetus
(EU) N:o 600/2014 (MiFIR)
1. Tarkoitus ja sisältö
Vuonna 2004 annetulla ensimmäisellä rahoitusmarkkinadirektiivillä 2004/39/EY (kumottu)
vahvistettiin arvopaperikaupalle yhdenmukaiset säännöt, lisättiin kilpailua ja parannettiin
sijoittajansuojaa. Tämä tehtiin muun muassa lisäämällä sijoitusneuvontapalkkioiden avoimuutta
ja yhtenäistämällä rahoituspalvelujen tarjontaa. Sijoittajille oli annettava täydelliset
tiedot kaikista heiltä veloitettavista maksuista sekä itse tuotteista ja niihin liittyvistä

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P7-TA-2010-354
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riskeistä. Sääntelykehyksen toivottiin lisäävän sijoittajien luottamusta ja kasvattavan
kansainvälisen pääoman virtaa Eurooppaan. Direktiiviä muutettiin vuonna 2014 jakamalla se
uudelleenlaadituksi MiFID II -direktiiviksi ja MiFIR-asetukseksi, jotka muodostavat uuden
oikeudellisen kehyksen. Uusi kehys sisältää monia kuluttajansuojaa parantavia säännöksiä.
Esimerkiksi sijoituspalveluyritysten palkkiokäytännöt ja niiden velvollisuus toimia asiakkaan
edun mukaisesti eivät voi olla ristiriidassa. Uudessa kehyksessä pyritään myös lisäämään
rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja avoimuutta sekä kilpailua. Siinä puututaan tekniikan
kehityksestä, kuten algoritmikaupasta ja huippunopeasta kaupankäynnistä, johtuviin riskeihin.
MiFID II -direktiiviä ja MiFIR-asetusta oli alun perin määrä soveltaa vuoden 2017 alusta alkaen,
mutta soveltamispäivää lykättiin vuodella 3. päivään tammikuuta 2018.
2. Arviointi
Sijoittajien suojaa edistävät elimet arvostelevat esimerkiksi sitä, että pankin antaman
virheellisen tai puutteellisen neuvonnan osalta todistustaakka on sijoittajalla, vaikka
neuvonantajalla on neuvonnan dokumentointivelvoite. Säännösten rikkominen ei myöskään
kelpaa yksityisoikeudellisen vaateen perusteeksi, joten sijoittaja ei voi vaatia
vahingonkorvausta. Koska alaa säännellään ns. Lamfalussy-direktiivillä, on annettava myös
koko joukko täytäntöönpanosäännöksiä. Tämä koskee myös uutta direktiiviä ja asetusta.
B. Yhteissijoitusyritysdirektiivi 2009/65/EY
1. Tarkoitus ja sisältö
Yhteissijoitusyritysdirektiivillä (UCITS) on annettu vuodesta 1985 lähtien sijoitusrahasto-
osuuksille eurooppalainen toimilupa, jolloin niitä on yhdessä jäsenvaltiossa saadun
hyväksynnän jälkeen voitu markkinoida kaikissa muissakin jäsenvaltioissa. Direktiivin piiriin
kuuluvaa tuotevalikoimaa on laajennettu jatkuvasti, ja sijoittajansuojaa koskevat näkökohdat
on otettu huomioon. Uudelleenlaaditulla direktiivillä täsmennetään rahastoyhtiöiden EU-
toimilupaa, karsitaan byrokratiaa, joka haittaa markkinointia yli rajojen, ja säännellään
yhteissijoitusyritysten fuusioita, hallinnointi-markkinointirahastoja, säilytystoimintoja, palkka-
ja palkkiopolitiikkaa, vastuusääntöjä sekä seuraamuksia. Erillisissä asetuksissa säädetään
eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (ELTIF, asetus (EU) 2015/760), eurooppalaisista
riskipääomarahastoista (asetus (EU) N:o 345/2013) ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen
yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (asetus (EU) N:o 346/2013). Direktiivissä
2011/61/EY säädetään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista. Neuvosto hyväksyi
rahamarkkinarahastoja koskevan asetuksen toukokuussa 2017 parlamentin hyväksyttyä
säädöstekstin.
2. Arviointi
Myös yhteissijoitusyritysdirektiivi edellyttää lukuisia täytäntöönpanomääräyksiä, jotka
koskevat esimerkiksi yhdistämistä, ilmoitusmenettelyä, rahastoyhtiöiden toimilupaa ja
sijoittajille annettavia avaintietoja.

VAKUUTUKSET

A. Vakuutus- ja jälleenvakuutusdirektiivi 2009/138/EY (Solvenssi II)
1. Tarkoitus ja sisältö
Direktiivillä uudistetaan vakuutusyhtiöiden rahoitusvalvontaa, jossa siirrytään nykyisestä
staattisesta valvontamallista dynaamiseen riskiperusteiseen valvontaan, joka parantaa
kuluttajien ja yritysten suojaa. Direktiivissä säädetään riittävästä varautumisesta riskeihin
ja pääoman hallinnasta. Siinä syvennetään EU:n vakuutusmarkkinoiden yhdentymistä
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ja tehostetaan vakuutuksenottajien ja edunsaajien suojaa. Tämän on määrä parantaa
eurooppalaisten vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöiden kansainvälistä kilpailukykyä.
Aiemmissa direktiiveissä säädettiin solvenssimarginaaliin sovellettavasta staattisesta
laskentamallista. Marginaalin suuruus määräytyi koko liiketoiminnan laajuuden mukaan,
ja tasearvot sisällytettiin osaksi laskelmaa. Solvenssi II -säännöstö sitä vastoin perustuu
suuremmassa määrin tosiasiallisiin riskeihin, ja valvonnan painopiste on kunkin yrityksen
yksilöllisessä riskitasossa. Nyt otetaan huomioon kaikki merkitykselliset kvantifioitavat riskit
(ainakin markkinariskit, luottoriskit, vakuutustekniset riskit ja operationaaliset riskit). Uudella
valvontajärjestelmällä varmistetaan, että vakuutusyhtiöillä on riskeihin nähden oikein mitoitetut
omat varat. Tätä vaatimusta täydennetään vähimmäispääomavaatimuksella.
2. Arviointi
Solvenssi II -sääntöjen ansiosta vakuutusyhtiöt kykenevät paremmin kilpailemaan entistä
kansainvälisemmillä markkinoilla. Valvontaviranomaiset pelkäävät kuitenkin, että kilpailun
lisääntyminen saattaa lisätä maksukyvyttömyystapauksien määrää ja heikentää kuluttajien
luottamusta sekä lisätä pieniin ja keskisuuriin vakuutuksenantajiin kohdistuvaa painetta.
Lyhyellä aikavälillä tuloksena voi olla pitkäkestoisia riskejä koskevan vakuutussuojan
heikkeneminen (suurempien pääomavaatimusten vuoksi), ja jos vakuutuksenantajat päättävät
rajoittaa ristiintukemista, tietyt maksut saattavat nousta. Komissio hyväksyi vuonna 2011
Omnibus II -ehdotuksen kimmokkeenaan vakuutusalan uusi valvontarakenne ja eritoten
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) perustaminen vuoden 2011 alussa.
Omnibus II -ehdotuksen myöhäisen hyväksymisajankohdan vuoksi Solvenssi II -direktiivin
täytäntöönpanon määräaikaa lykättiin 1. päivään tammikuuta 2016.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Rahoituspalveluja koskevaa unionin lainsäädäntöä hyväksyttäessä ja täytäntöön pantaessa
noudatetaan ns. Lamfalussy-prosessia, jonka mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto
hyväksyvät perussäädökset (ensimmäinen taso) yhteispäätösmenettelyssä. Parlamentin
tehtävänä on myös valvoa toisen tason toimenpiteiden hyväksymistä.
Parlamentti on johdonmukaisesti tukenut komission työtä, vienyt monesti keskustelua eteenpäin
ja esittänyt kantojensa selventämiseksi omia aloitteitaan (esimerkiksi pankki- ja sijoitusalan
palkka- ja palkkiojärjestelmien rajoittamisesta). Parlamentti on aktiivinen toimija komissiossa,
neuvostossa ja kansainvälisissä elimissä käytävissä keskusteluissa rahoitusmarkkinoiden
valvonta- ja sääntelyrakenteen kehittämisestä sekä järjestelmäriskejä ehkäisevien vaihtoehtojen
etsinnässä.
Dražen Rakić
11/2017

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_fi
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