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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om pengemarkedsforeninger
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0615),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0263/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Finansielle derivater, der er 
investerbare for pengemarkedsforeninger, 
bør kun tjene det formål at afdække rente-
og valutarisiko og bør som underliggende 
instrument kun have rentesatser, valutaer 
eller indeks, der repræsenterer disse 
kategorier. Anvendelse af derivater til 
andre formål eller med andre 
underliggende aktiver bør forbydes. 
Derivater bør kun anvendes som 
supplement til foreningens strategi, men 
ikke som det vigtigste værktøj til at nå 
foreningens mål. Hvis en 
pengemarkedsforening investerer i aktiver, 

(25) Finansielle derivater, der er 
investerbare for pengemarkedsforeninger, 
bør kun tjene det formål at afdække rente-
og valutarisiko og bør som underliggende 
instrument kun have rentesatser, valutaer 
eller indeks, der repræsenterer disse 
kategorier. Anvendelse af derivater til 
andre formål eller med andre 
underliggende aktiver bør forbydes. 
Derivater bør kun anvendes som 
supplement til foreningens strategi, men 
ikke som det vigtigste værktøj til at nå 
foreningens mål. Hvis en 
pengemarkedsforening investerer i aktiver, 
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der er udstedt i en anden valuta end 
foreningens valuta, forventes det, at 
forvalteren af pengemarkedsforeningen 
afdækker hele valutarisikoen, herunder ved 
hjælp af derivater.

der er udstedt i en anden valuta end 
foreningens valuta, forventes det, at 
forvalteren af pengemarkedsforeningen 
afdækker hele valutarisikoen, herunder ved 
hjælp af derivater. 
Pengemarkedsforeninger bør have ret til 
at investere i finansielle derivater, hvis 
derivatet handles på et reguleret marked 
som omhandlet i artikel 50, stk. 1, litra a), 
b) eller c), i direktiv 2009/65/EF eller på 
en organiseret handelsplads som defineret 
i (det nye MiFID-direktiv)4a.

___________________
4a EUT L....

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Pengemarkedsforeninger bør have 
ret til at investere i andele eller 
kapitalandele i andre 
pengemarkedsforeninger for at undgå 
risikoen for, at investerbare aktiver 
indsnævres til et niveau, som ikke er 
optimalt for investoren.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det er vigtigt, at (39) For at sikre en hensigtsmæssig 
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pengemarkedsforeningers risikostyring 
ikke farves af kortsigtede beslutninger 
under påvirkning af en eventuel 
kreditvurdering af 
pengemarkedsforeningen. Det er derfor 
nødvendigt at forbyde 
pengemarkedsforeninger og deres 
forvaltere at anmode om, at 
pengemarkedsforeningen kreditvurderes 
af et kreditvurderingsbureau, således at 
man undgår, at denne eksterne 
kreditvurdering anvendes til 
markedsføringsformål. 
Pengemarkedsforeningen eller dennes 
forvalter bør også afholde sig fra at 
anvende alternative metoder til at 
indhente en kreditvurdering af 
pengemarkedsforeningen. Hvis 
pengemarkedsforeningen tildeles en 
ekstern kreditvurdering enten på 
kreditvurderingsbureauets eget initiativ 
eller efter anmodning fra tredjemand, der 
er uafhængig af pengemarkedsforeningen 
eller forvalteren og ikke handler på vegne 
af nogen af disse, bør forvalteren af 
pengemarkedsforeningen afholde sig fra 
at henholde sig til kriterier, der måtte 
være tilknyttet denne eksterne 
kreditvurdering. For at sikre en 
hensigtsmæssig likviditetsforvaltning er det 
nødvendigt, at pengemarkedsforeninger 
indfører sunde politikker og procedurer til 
at kende deres investorer. De politikker, 
som forvalteren skal indføre, bør bidrage til 
en forståelse af pengemarkedsforeningens 
investorbasis, i det omfang der kan 
forventes store indløsningskrav. For at 
undgå, at pengemarkedsforeningen 
udsættes for massive og pludselige 
indløsningskrav, bør opmærksomheden 
særlig rettes mod store investorer, der 
udgør en væsentlig andel af 
pengemarkedsforeningens aktiver, f.eks. 
hvis der er tale om en enkelt investor, der 
udgør mere end den andel, som består i 
aktiver med udløb inden for en dag. I 
sådanne tilfælde bør 
pengemarkedsforeningen øge sin andel af 

likviditetsforvaltning er det nødvendigt, at 
pengemarkedsforeninger indfører sunde 
politikker og procedurer til at kende deres 
investorer. De politikker, som forvalteren 
skal indføre, bør bidrage til en forståelse af 
pengemarkedsforeningens investorbasis, i 
det omfang der kan forventes store 
indløsningskrav. For at undgå, at 
pengemarkedsforeningen udsættes for 
massive og pludselige indløsningskrav, bør 
opmærksomheden særlig rettes mod store 
investorer, der udgør en væsentlig andel af 
pengemarkedsforeningens aktiver, f.eks. 
hvis der er tale om en enkelt investor, der 
udgør mere end den andel, som består i 
aktiver med udløb inden for en dag. I 
sådanne tilfælde bør 
pengemarkedsforeningen øge sin andel af 
aktiver med udløb inden for en dag, så den 
svarer til den andel, den pågældende 
investor har. Forvalteren bør i videst muligt 
omfang være opmærksom på investorernes 
identitet, også selv om de er repræsenteret 
ved klientkonti, portaler eller andre 
indirekte købere.
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aktiver med udløb inden for en dag, så den 
svarer til den andel, den pågældende 
investor har. Forvalteren bør i videst muligt 
omfang være opmærksom på investorernes 
identitet, også selv om de er repræsenteret 
ved klientkonti, portaler eller andre 
indirekte købere.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Den finansielle krise er beviset på, 
at adfærden hos og beskaffenheden af 
pengemarkedsforeninger med konstant 
nettoaktivværdi gør dem mere sårbare 
over for destabiliserende 
investorstormløb, som kan brede sig 
hurtigt mellem 
pengemarkedsforeningerne, hvilket 
skader likviditeten og de kortfristede 
lånemuligheder, navnlig for bankers 
vedkommende. På baggrund heraf bør 
pengemarkedsforeninger med konstant 
nettoaktivværdi ikke tilbydes 
detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at tage højde for de særlige 
forhold, der gør sig gældende for 
pengemarkedsforeninger med konstant 

(43) For at tage højde for de særlige 
forhold, der gør sig gældende for 
pengemarkedsforeninger med konstant 
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nettoaktivværdi, er det nødvendigt, at det 
tillades pengemarkedsforeninger med 
konstant nettoaktivværdi også at anvende 
metoden med opgørelse til amortiseret 
kostpris ved fastsættelsen af 
nettoaktivværdien pr. andel eller 
kapitalandel. Med henblik på at sikre, at 
forskellen mellem den konstante 
nettoaktivværdi pr. andel eller kapitalandel 
og nettoaktivværdien pr. andel eller 
kapitalandel overvåges løbende, bør en 
pengemarkedsforening med konstant 
nettoaktivværdi imidlertid også beregne 
værdien af sine aktiver ved hjælp af 
metoden med opgørelse til markedsværdi 
eller metoden med opgørelse til 
modelværdi.

nettoaktivværdi, er det nødvendigt, at det 
tillades pengemarkedsforeninger med 
konstant nettoaktivværdi også at anvende 
metoden med opgørelse til amortiseret 
kostpris ved fastsættelsen af 
nettoaktivværdien pr. andel eller 
kapitalandel.

Metoden med opgørelse til amortiseret 
kostpris bør kun anvendes, hvor det 
skønnes nødvendigt med henblik på at 
foretage en passende tilnærmet beregning 
af instrumentet.
Eftersom risikoen for forkert 
prisfastsættelse stiger i forbindelse med 
underliggende aktiver med længere 
løbetid, bør anvendelsen af amortisering 
begrænses til kun at omfatte instrumenter 
med korte restløbetider og under 
forudsætning af, at instrumenterne ikke 
er specielt følsomme over for
markedsfaktorer. En restløbetid på 90 
dage bør generelt anses for at være den 
maksimale.
Der bør indføres tærskelværdier og 
eskaleringsprocedurer for at sikre, at der 
straks træffes korrigerende 
foranstaltninger, når opgørelsen til 
amortiseret kostpris ikke længere giver en 
troværdig tilnærmet beregning af prisen 
på instrumenterne: med hensyn til den 
samlede portefølje bør tærskelværdien på 
10 basispoint generelt anses for passende.
Med henblik på at sikre, at forskellen 
mellem den konstante nettoaktivværdi pr. 
andel eller kapitalandel og 
nettoaktivværdien pr. andel eller 
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kapitalandel overvåges løbende, bør en 
pengemarkedsforening med konstant 
nettoaktivværdi imidlertid også beregne 
værdien af sine aktiver ved hjælp af 
metoden med opgørelse til markedsværdi 
eller metoden med opgørelse til 
modelværdi.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) For at kunne absorbere udsving fra 
dag til dag i værdien af aktiverne i en 
pengemarkedsforening med konstant 
nettoaktivværdi og give foreningen 
mulighed for at tilbyde en konstant 
nettoaktivværdi pr. andel eller kapitalandel 
bør pengemarkedsforeningen med konstant 
nettoaktivværdi til enhver tid have en 
nettoaktivværdibuffer, der udgør mindst 
3 % af dens aktiver. 
Nettoaktivværdibufferen bør tjene som en 
absorberingsmekanisme med henblik på at 
fastholde den konstante nettoaktivværdi. 
Alle forskelle mellem den konstante 
nettoaktivværdi pr. andel eller kapitalandel 
og nettoaktivværdien pr. andel eller 
kapitalandel bør neutraliseres gennem 
anvendelse af nettoaktivværdibufferen. I 
situationer med markedsstress, når 
forskellene kan vokse hurtigt, bør en 
procedure sikre, at hele forvaltningskæden 
inddrages. Denne eskalationsprocedure bør 
give den daglige ledelse mulighed for 
hurtigt at gribe ind.

(45) For at kunne absorbere udsving fra 
dag til dag i værdien af aktiverne i en 
pengemarkedsforening med konstant 
nettoaktivværdi og give foreningen 
mulighed for at tilbyde en konstant 
nettoaktivværdi pr. andel eller kapitalandel 
bør pengemarkedsforeningen med konstant 
nettoaktivværdi til enhver tid have en 
nettoaktivværdibuffer, der udgør mindst 
3 % af dens aktiver. 
Nettoaktivværdibufferen bør tjene som en 
absorberingsmekanisme med henblik på at 
fastholde den konstante nettoaktivværdi. 
Alle forskelle mellem den konstante 
nettoaktivværdi pr. andel eller kapitalandel 
og nettoaktivværdien pr. andel eller 
kapitalandel bør neutraliseres gennem 
anvendelse af nettoaktivværdibufferen.  I 
situationer med markedsstress, når 
forskellene kan vokse hurtigt, bør en 
procedure sikre, at hele forvaltningskæden 
inddrages. Denne eskalationsprocedure bør 
give den daglige ledelse mulighed for 
hurtigt at gribe ind.

Fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden bør alle 
pengemarkedsforeninger med konstant 
nettoaktivværdi, der er etableret, forvaltes 
eller markedsføres i Unionen, konverteres 
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til pengemarkedsforeninger med variabel 
nettoaktivværdi.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Ekstern støtte til en 
pengemarkedsforening, der ikke er en 
pengemarkedsforening med konstant 
nettoaktivværdi, som ydes med henblik på 
at sikre enten pengemarkedsforeningens 
likviditet eller stabilitet, eller som i praksis 
har sådanne virkninger, øger risikoen for 
afsmittende virkninger mellem 
pengemarkedsforeningssektoren og resten 
af den finansielle sektor. Tredjeparter, der 
yder en sådan støtte, har en interesse i at 
gøre det, enten fordi de har en økonomisk 
interesse i det forvaltningsselskab, der 
forvalter pengemarkedsforeningen, eller 
fordi de ønsker at undgå skade på deres 
omdømme, hvis deres navn sættes i 
forbindelse med en nødlidende 
pengemarkedsforening. Da disse 
tredjeparter ikke udtrykkeligt forpligter sig 
til at yde eller garantere støtten, er det ikke 
sikkert, at støtten vil blive ydet, når 
pengemarkedsforeningen har brug for den. 
Under disse omstændigheder bidrager den 
skønsmæssige karakter af sponsorstøtten til 
usikkerhed blandt markedsdeltagerne om, 
hvem der vil bære 
pengemarkedsforeningens tab, hvis 
sådanne opstår. Denne usikkerhed kan gøre 
pengemarkedsforeninger endnu mere 
sårbare over for stormløb i perioder med 
finansiel ustabilitet, når bredere finansielle 
risici er mere udtalte, og når der opstår 
tvivl om sponsorernes sundhed og deres 
evne til at yde støtte til tilknyttede 

(47) Ekstern støtte til en 
pengemarkedsforening, der ikke er en 
pengemarkedsforening med konstant 
nettoaktivværdi, som ydes med henblik på 
at sikre enten pengemarkedsforeningens 
likviditet eller stabilitet, eller som i praksis 
har sådanne virkninger, øger risikoen for 
afsmittende virkninger mellem 
pengemarkedsforeningssektoren og resten 
af den finansielle sektor. Tredjeparter, der 
yder en sådan støtte, har en interesse i at 
gøre det, enten fordi de har en økonomisk 
interesse i det forvaltningsselskab, der 
forvalter pengemarkedsforeningen, eller 
fordi de ønsker at undgå skade på deres 
omdømme, hvis deres navn sættes i 
forbindelse med en nødlidende 
pengemarkedsforening. Da disse 
tredjeparter ikke udtrykkeligt forpligter sig 
til at yde eller garantere støtten, er det ikke 
sikkert, at støtten vil blive ydet, når 
pengemarkedsforeningen har brug for den. 
Under disse omstændigheder bidrager den 
skønsmæssige karakter af sponsorstøtten til 
usikkerhed blandt markedsdeltagerne om, 
hvem der vil bære 
pengemarkedsforeningens tab, hvis 
sådanne opstår. Denne usikkerhed kan gøre 
pengemarkedsforeninger endnu mere 
sårbare over for stormløb i perioder med 
finansiel ustabilitet, når bredere finansielle 
risici er mere udtalte, og når der opstår 
tvivl om sponsorernes sundhed og deres 
evne til at yde støtte til tilknyttede 
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pengemarkedsforeninger. 
Pengemarkedsforeninger bør derfor ikke 
være afhængige af ekstern støtte for at 
bibeholde deres likviditet og stabiliteten af 
deres nettoaktivværdi pr. andel eller 
kapitalandel, medmindre 
pengemarkedsforeningens kompetente 
myndighed specifikt har tilladt ekstern 
støtte for at bevare de finansielle 
markeders stabilitet.

pengemarkedsforeninger. 
Pengemarkedsforeninger bør derfor ikke 
være afhængige af ekstern støtte for at 
bibeholde deres likviditet og stabiliteten af 
deres nettoaktivværdi pr. andel eller 
kapitalandel, medmindre 
pengemarkedsforeningens kompetente 
myndighed specifikt har tilladt ekstern 
støtte for at bevare de finansielle 
markeders stabilitet.

For ikke at udsætte skatteydernes penge 
for fare bør medlemsstaterne sikre, at der 
ikke ydes ekstern støtte fra en statslig, 
regional eller lokal offentlig myndighed.
ESMA bør med dette for øje udarbejde 
detaljerede retningslinjer senest den 31. 
juli 2015 om:
– det maksimale beløb, som sponsorer kan 
yde, og de anvendelige vilkår herfor
– arten af det finansielle sponsorat, som 
ydes i overensstemmelse med denne 
forordning
– sponsoratets maksimale varighed.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Pengemarkedsforeningens kompetente 
myndighed bør løbende kontrollere, om 
pengemarkedsforeningen er i stand til at 
opfylde kravene i denne forordning. Da de 
kompetente myndigheder allerede har vide 
beføjelser i henhold til direktiv 2009/65/EF 
og 2011/61/EU, er det nødvendigt, at disse 
beføjelser udvides, således at de også kan 
udøves med hensyn til de nye fælles regler 
for pengemarkedsforeninger. De 
kompetente myndigheder for 

(50) Pengemarkedsforeningens kompetente 
myndighed, ESMA og 
pengemarkedsforeninger, som overkrider 
tærskelværdien, bør i overensstemmelse 
med denne forordning løbende 
kontrollere, om pengemarkedsforeningen 
er i stand til at opfylde kravene i denne 
forordning.  Da de kompetente 
myndigheder allerede har vide beføjelser i 
henhold til direktiv 2009/65/EF og 
2011/61/EU, er det nødvendigt, at disse 
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investeringsinstitutter eller AIF'er bør også 
kontrollere, at alle institutter for kollektiv 
investering, hvis kendetegn svarer til 
pengemarkedsforeningers, og som findes 
på tidspunktet for denne forordnings 
ikrafttræden, opfylder kravene i denne 
forordning.

beføjelser udvides, således at de også kan 
udøves med hensyn til de nye fælles regler 
for pengemarkedsforeninger. De 
kompetente myndigheder for 
investeringsinstitutter eller AIF'er bør også 
kontrollere, at alle institutter for kollektiv 
investering, hvis kendetegn svarer til 
pengemarkedsforeningers, og som findes 
på tidspunktet for denne forordnings 
ikrafttræden, opfylder kravene i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Kommissionen bør vedtage de 
delegerede retsakter vedrørende den 
interne vurderingsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau.

(51) For at [...] bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
den interne vurdering. Kommissionen bør 
vedtage den pågældende delegerede 
retsakt senest den 31. juli 2015. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Kommissionen bør også tillægges (52) Kommissionen bør også tillægges 
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beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 291 i 
traktaten om den Europæiske Unions 
funktionsmåde og i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1095/20107. ESMA bør få til opgave at 
udarbejde gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder, der skal forelægges for 
Kommissionen, vedrørende en 
indberetningsformular med oplysninger om 
pengemarkedsforeninger til de kompetente 
myndigheder.

beføjelser til senest den 31. juli 2015 at 
vedtage gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 291 i 
traktaten om den Europæiske Unions 
funktionsmåde og i overensstemmelse med 
artikel 15 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1095/20107. 
ESMA bør få til opgave at udarbejde 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der skal forelægges for 
Kommissionen, vedrørende en 
indberetningsformular med oplysninger om 
pengemarkedsforeninger til de kompetente 
myndigheder.

__________________ __________________
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 
om oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed), om ændring af 
afgørelse nr. 716/2009/EF og om 
ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 
84).

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed), om ændring af 
afgørelse nr. 716/2009/EF og om 
ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 
84).

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) ESMA bør kunne udøve alle de 
beføjelser, der er tillagt myndigheden i 
henhold til direktiv 2009/65/EF og 
2011/61/EU, med hensyn til denne 
forordning. ESMA bør også få til opgave at 
udarbejde udkast til reguleringsmæssige og 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder.

(53) ESMA bør kunne udøve alle de 
beføjelser, der er tillagt myndigheden i 
henhold til direktiv 2009/65/EF og 
2011/61/EU, med hensyn til denne 
forordning. ESMA bør også få til opgave at 
udarbejde udkast til reguleringsmæssige og 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder senest den 31. juli 2015.
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Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne må ikke indføre 
supplerende krav på det område, der er 
omfattet af denne forordning.

2. Medlemsstaterne må ikke indføre
supplerende krav på det område, der er 
omfattet af denne forordning.

Medlemsstater, der tilbyder 
pengemarkedsforeninger med konstant 
nettoaktivværdi, skal anvende kapitel V.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "detailinvestorer":
i) “detailkunder” som defineret i [det nye 
MiFID-direktiv]10a

ii) kunder som omhandlet i direktiv 
2002/92/EF10b

_________
10a [det nye MiFID-direktiv].
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/92/EF af 9. december 2002 om 
forsikringsformidling (EFT L 9 af 
15.1.2003, s. 3).

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et institut for kollektiv investering kan 
ikke etableres, markedsføres eller forvaltes 
i Unionen som en pengemarkedsforening, 
medmindre det er blevet godkendt i 
overensstemmelse med denne forordning.

Et institut for kollektiv investering kan 
ikke etableres, markedsføres eller forvaltes 
i Unionen som en pengemarkedsforening, 
medmindre det er blevet godkendt i 
overensstemmelse med denne forordning.

En pengemarkedsforening eller en 
forvalter af en pengemarkedsforening kan 
være etableret i et tredjeland, forudsat at 
det pågældende tredjeland ikke er et land,
– hvor der ikke er nogen skatter eller 
nominelle skatter
– hvor der ikke foregår effektiv 
udveksling af oplysninger med andre 
landes skattemyndigheder
– hvor der ikke er gennemsigtighed i de 
lovgivningsmæssige, retslige eller 
administrative bestemmelser
– hvor der ikke stilles krav om en 
omfattende lokal tilstedeværelse, eller
– som agerer som et offshore 
finanscenter.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En AIF kan kun godkendes som en 
pengemarkedsforening, hvis dens 
kompetente myndighed har godkendt en i 
henhold til direktiv 2011/61/EU godkendt 
FAIF's ansøgning om at forvalte AIF'en 
samt fondsbestemmelserne og valget af 

1. En AIF kan kun godkendes som en 
pengemarkedsforening, hvis dens 
kompetente myndighed har godkendt en i 
henhold til direktiv 2011/61/EU godkendt 
FAIF's ansøgning om at forvalte AIF'en 
samt fondsbestemmelserne og valget af 
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depositar. depositar.

En pengemarkedsforening i form af 
alternative investeringsfonde eller en 
forvalter af en pengemarkedsforening i 
form af alternative investeringsfonde kan 
være etableret i et tredjeland, forudsat at 
tredjelandet ikke er et land,
– hvor der ikke er nogen skatter eller 
nominelle skatter
– hvor der ikke foregår effektiv 
udveksling af oplysninger med andre 
landes skattemyndigheder
– hvor der ikke er gennemsigtighed i de 
lovgivningsmæssige, retslige eller 
administrative bestemmelser
– hvor der ikke stilles krav om en 
omfattende lokal tilstedeværelse, eller
– som agerer som et offshore 
finanscenter.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) andele eller kapitalandele i andre 
pengemarkedsforeninger

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger Kommissionen ESMA forelægger Kommissionen 



PE523.111v01-00 18/34 PR\1010062DA.doc

DA

udkastene til de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
senest den […].

udkastene til de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
senest den 31. december 2014.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Pengemarkedsforeninger må investere i 
derivater, der er optaget til handel på et 
reguleret marked som omhandlet i artikel 
50, stk. 1, litra a), b) eller c) i direktiv 
2009/65/EF eller over-the-counter (OTC), 
hvis samtlige følgende krav i alle tilfælde 
er opfyldt:

Pengemarkedsforeninger må investere i 
derivater, der er optaget til handel på et 
reguleret marked som omhandlet i artikel 
50, stk. 1, litra a), b) eller c) i direktiv 
2009/65/EF eller på en organiseret 
handelsplads som defineret i (det nye 
MiFID-direktiv):

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) hvis et kreditvurderingsbureau, der er 
registreret hos Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
(ESMA), tildeler en kreditrating til en 
emittent af pengemarkedsinstrumenter, 
anses en nedjustering under de to højeste 
grader af kortfristet kreditværdighed, der 
anvendes af det pågældende bureau, for at 
være en væsentlig ændring ved 
anvendelsen af litra c), og forvalteren skal i 
så fald iværksætte en ny 
tildelingsprocedure

d) hvis et kreditvurderingsbureau, der er 
registreret hos Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
(ESMA), tildeler en kreditrating til en 
emittent af pengemarkedsinstrumenter, 
anses en nedjustering under de to højeste 
grader af kortfristet kreditværdighed, der 
anvendes af det pågældende bureau, for at 
være en væsentlig ændring ved 
anvendelsen af litra c), og forvalteren skal i 
så fald iværksætte en ny 
tildelingsprocedure af 
pengemarkedsinstrumenters kreditkvalitet 
for at sikre, at det fortsætter med at være 
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af høj kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 44 
vedrørende:

ESMA udarbejder senest den 31. juli et 
udkast til reguleringsmæssige tekniske 
standarder for at præcisere følgende:

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset den individuelle grænse i stk. 2 
må en standardpengemarkedsforening 
kombinere følgende, selv om det resulterer 
i, at op til 15 % af foreningens aktiver 
investeres i en enkelt enhed:

3. Uanset den individuelle grænse i stk. 2 
og som en undtagelse fra artikel 14 må en 
standardpengemarkedsforening kombinere 
følgende, selv om det resulterer i, at op til 
15 % af foreningens aktiver investeres i en 
enkelt enhed:

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En pengemarkedsforening eller en udgår



PE523.111v01-00 20/34 PR\1010062DA.doc

DA

forvalter af en pengemarkedsforening må 
ikke anmode et kreditvurderingsbureau 
om at foretage en kreditvurdering af 
pengemarkedsforeningen eller betale et 
kreditvurderingsbureau for at foretage en 
sådan kreditvurdering.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. ESMA udsteder retningslinjer med 
henblik på at fastsætte fælles 
referenceparametre for 
stresstestscenarierne, der skal indgå i 
stresstestene, under hensyn til de faktorer, 
der er anført i stk. 1. Retningslinjerne 
ajourføres mindst årligt under hensyn til 
den seneste markedsudvikling.

7. ESMA udsteder senest den 31. juli 2015 
retningslinjer med henblik på at fastsætte 
fælles referenceparametre for 
stresstestscenarierne, der skal indgå i 
stresstestene, under hensyn til de faktorer, 
der er anført i stk. 1. Retningslinjerne 
ajourføres mindst årligt under hensyn til 
den seneste markedsudvikling.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ud over metoden med opgørelse til 
markedsværdi, jf. stk. 2 og 3, og metoden 
med opgørelse til modelværdi, jf. stk. 4, 
kan aktiverne i en pengemarkedsforening 
med konstant nettoaktivværdi også 
værdiansættes under anvendelse af 
metoden med opgørelse til amortiseret 
kostpris.

5. Ud over metoden med opgørelse til 
markedsværdi, jf. stk. 2 og 3, og metoden 
med opgørelse til modelværdi, jf. stk. 4, 
kan aktiverne i en pengemarkedsforening 
med konstant nettoaktivværdi også 
værdiansættes under anvendelse af 
metoden med opgørelse til amortiseret 
kostpris.

Metoden med opgørelse til amortiseret 
kostpris skal kun anvendes, hvor det 
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skønnes nødvendigt med henblik på at 
foretage en passende tilnærmet beregning 
af instrumentet.
Eftersom risikoen for forkert 
prisfastsættelse stiger i forbindelse med 
underliggende aktiver med længere 
løbetid skal anvendelsen af amortisering 
begrænses til kun at omfatte instrumenter 
med korte restløbetider og under 
forudsætning af, at instrumenterne ikke 
er specielt følsomme over for 
markedsfaktorer.   En restløbetid på 90 
dage skal generelt anses for at være den 
maksimale.
Der skal indføres tærskelværdier og 
eskaleringsprocedurer for at sikre, at der 
straks træffes korrigerende 
foranstaltninger, når opgørelsen til 
amortiseret kostpris ikke længere giver en 
troværdig tilnærmet beregning for prisen 
på instrumenterne: med hensyn til den 
samlede portefølje skal tærskelværdien på 
10 basispoint generelt anses for passende.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 a
Pengemarkedsforeninger med konstant 
nettoaktivværdi skal ikke tilbydes 
detailinvestorer.

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Alle pengemarkedsforeninger med 
konstant nettoaktivværdi skal etablere og 
vedligeholde en nettoaktivværdibuffer, der 
til enhver tid udgør mindst 3 % af den 
samlede værdi af aktiverne i 
pengemarkedsforeningen med konstant 
nettoaktivværdi. Den samlede værdi af 
aktiverne i pengemarkedsforeninger med 
konstant nettoaktivværdi beregnes som 
summen af værdien af hvert aktiv i 
pengemarkedsforeningen fastsat i 
overensstemmelse med artikel 26, stk. 3 
eller 4.

Alle pengemarkedsforeninger med 
konstant nettoaktivværdi skal senest den 
31. december 2014 etablere og 
vedligeholde en nettoaktivværdibuffer, der 
til enhver tid udgør mindst 3 % af den 
samlede værdi af aktiverne i 
pengemarkedsforeningen med konstant 
nettoaktivværdi. Den samlede værdi af 
aktiverne i pengemarkedsforeninger med 
konstant nettoaktivværdi beregnes som 
summen af værdien af hvert aktiv i 
pengemarkedsforeningen fastsat i 
overensstemmelse med artikel 26, stk. 3 
eller 4.

Alle pengemarkedsforeninger med 
konstant nettoaktivværdi, der er etableret, 
forvaltes eller markedsføres i Unionen, 
skal konverteres til 
pengemarkedsforeninger med variabel 
nettoaktivværdi senest den [indsæt 
venligst datoen fem år efter datoen for 
denne forordnings ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed for 
pengemarkedsforeningen med konstant 
nettoaktivværdi orienteres straks om et fald 
under 3 % i størrelsen af 
nettoaktivværdibufferen.

1. Den kompetente myndighed for 
pengemarkedsforeningen med konstant 
nettoaktivværdi og ESMA orienteres straks 
om de nødvendige dokumenter, som 
påviser eksistensen af en buffer, og om 
ethvert fald under 3 % i størrelsen af 
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nettoaktivværdibufferen.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved ekstern støtte forstås direkte eller 
indirekte støtte tilbudt af tredjemand med 
det formål eller med den faktiske virkning 
at garantere pengemarkedsforeningens 
likviditet eller stabilisere nettoværdien af 
pengemarkedsforeningens aktiver pr. andel 
eller kapitalandel.

Ved ekstern støtte forstås direkte eller 
indirekte støtte tilbudt af tredjemand med 
det formål eller med den faktiske virkning 
at garantere pengemarkedsforeningens 
likviditet eller stabilisere nettoværdien af 
pengemarkedsforeningens aktiver pr. andel 
eller kapitalandel. Der må ikke ydes 
ekstern støtte fra nogen statslig, regional 
eller lokal offentlig myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) der ydes ingen ekstern støtte fra en 
statslig, regional eller lokal offentlig 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 36 a (ny)



PE523.111v01-00 24/34 PR\1010062DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
Retningslinjer fra ESMA

ESMA udarbejder detaljerede 
retningslinjer om finansiel sponsorering 
senest den 31. juli 2015 med hensyn til:
– det maksimale beløb, som sponsorer kan 
yde, og de anvendelige vilkår herfor
– arten af sponsoratet
– sponsoratets varighed.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Pengemarkedsforeninger med konstant 
nettoaktivværdi skal klart angive, at de er 
pengemarkedsforeninger med konstant 
nettoaktivværdi, i eksterne eller interne 
dokumenter, rapporter, erklæringer, 
reklamer, breve eller andre former for 
skriftlig dokumentation udstedt af 
foreningerne selv eller af deres forvaltere, 
der er henvendt til eller påtænkes 
distribueret til potentielle investorer, 
indehavere af andele eller kapitalandele 
eller de kompetente myndigheder for 
pengemarkedsforeningerne eller disses 
forvaltere.

Pengemarkedsforeninger med konstant 
nettoaktivværdi skal klart angive, at de er 
pengemarkedsforeninger med konstant 
nettoaktivværdi, i eksterne eller interne 
dokumenter, rapporter, erklæringer, 
reklamer, breve eller andre former for 
skriftlig dokumentation udstedt af 
foreningerne selv eller af deres forvaltere, 
der er henvendt til eller påtænkes 
distribueret til potentielle investorer, 
indehavere af andele eller kapitalandele 
eller de kompetente myndigheder for 
pengemarkedsforeningerne eller disses 
forvaltere.

Pengemarkedsforeninger med konstant 
nettoaktivværdi oplyser efter anmodning 
fra investoren nettoaktivværdien. 

Or. en
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Aflønningspolitikker i 
pengemarkedsforeninger skal være 
gennemsigtige. 
Pengemarkedsforeningerne fastlægger og 
anvender i overensstemmelse hermed 
aflønningspolitikker og -praksisser, der er 
forenelige med og fremmer en sund og 
effektiv risikostyring og ikke tilskynder til 
at løbe risici, som er uforenelige med 
risikoprofilerne, reglerne eller 
vedtægterne for de 
pengemarkedsforeninger, som de 
administrerer.
2. Aflønningspolitikkerne og -
praksisserne skal omfatte faste og variable 
komponenter af løn og skønsmæssige 
pensioner.
3. Aflønningspolitikkerne og 
-praksisserne finder anvendelse på de 
personalekategorier, herunder 
medarbejdere og øvrige ansatte, såsom, 
men ikke begrænset til, midlertidigt 
ansatte og kontraktansatte på fonds- eller 
underfondsplan, som er:
a) fondsforvaltere
b) personer, som ikke er fondsforvaltere, 
som træffer investeringsbeslutninger, der 
påvirker fondens risikoposition
c) personer, som ikke er fondsforvaltere, 
som har beføjelse til at udøve indflydelse 
på personalet, herunder 
investeringspolitiske rådgivere og 
analytikere
d) den daglige ledelse, risikotagere og 
personer i kontrolfunktioner samt
e) enhver anden medarbejder eller ansat, 
såsom, men ikke begrænset til, 
midlertidigt ansatte og kontraktansatte, 
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hvis samlede løn ligger inden for samme 
lønramme som ledelsens og 
beslutningstagernes, og hvis arbejde har 
væsentlig indflydelse på 
administrationsselskabernes risikoprofil 
eller de administrerede 
pengemarkedsforeningers risikoprofiler.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltere af pengemarkedsforeninger 
skal for hver forvaltet 
pengemarkedsforening indberette 
oplysninger til pengemarkedsforeningens 
kompetente myndighed, som minimum 
kvartalsvis. Forvalteren skal efter 
anmodning også forelægge oplysningerne 
for forvalterens kompetente myndighed, 
hvis denne er forskellig fra 
pengemarkedsforeningens kompetente 
myndighed.

1. Forvaltere af pengemarkedsforeninger 
skal for hver forvaltet 
pengemarkedsforening indberette 
oplysninger til pengemarkedsforeningens 
kompetente myndighed, som minimum 
kvartalsvis. Forvalteren skal også 
forelægge oplysningerne for forvalterens 
kompetente myndighed, hvis denne er 
forskellig fra pengemarkedsforeningens 
kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder fører
løbende tilsyn med, at bestemmelserne i 
denne forordning overholdes.

1. ESMA skal med henblik på at sikre 
overholdelsen af denne forordning 
løbende føre tilsyn med
pengemarkedsforeninger, som forvalter 
aktiver for mere end 10 mia. EUR.
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Andre pengemarkedsforeninger er 
omfattet af de kompetente myndigheders 
løbende tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Pengemarkedsforeningens kompetente 
myndighed er ansvarlig for at føre tilsyn 
med, at forpligtelserne i 
fondsbestemmelserne eller vedtægterne og 
forpligtelserne i prospektet, som skal være 
i overensstemmelse med denne forordning, 
overholdes.

3. ESMA og pengemarkedsforeningens 
kompetente myndighed – afhængig af 
hvilken type pengemarkedsforening, de 
pågældende myndigheder er ansvarlige 
for at føre tilsyn med – er ansvarlige for at 
føre tilsyn med, at forpligtelserne i
fondsbestemmelserne eller vedtægterne og 
forpligtelserne i prospektet, som skal være 
i overensstemmelse med denne forordning, 
overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forvalterens kompetente myndighed er 
ansvarlig for at føre tilsyn med, at 
ordningerne for og organiseringen af 
forvalteren er tilstrækkelige, således at 
forvalteren af pengemarkedsforeningen er i 
stand til at overholde de forpligtelser og 
regler, der vedrører oprettelse og drift af 
alle de pengemarkedsforeninger, 
forvalteren forvalter.

4. ESMA og forvalterens kompetente 
myndighed – afhængig af hvilken type 
pengemarkedsforening, de pågældende 
myndigheder er ansvarlige for at føre 
tilsyn med – er ansvarlige for at føre tilsyn 
med, at ordningerne for og organiseringen 
af forvalteren er tilstrækkelige, således at 
forvalteren af pengemarkedsforeningen er i 
stand til at overholde de forpligtelser og 
regler, der vedrører oprettelse og drift af 
alle de pengemarkedsforeninger, 
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forvalteren forvalter.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder skal føre 
tilsyn med investeringsinstitutter eller 
AIF'er, der er etableret eller markedsføres 
på deres områder, for at påse, at de ikke 
anvender betegnelsen 
pengemarkedsforening eller udgiver sig for 
at være en pengemarkedsforening, 
medmindre de opfylder betingelserne i 
denne forordning.

5. ESMA og de kompetente myndigheder –
afhængig af hvilken type 
pengemarkedsforening, de pågældende 
myndigheder er ansvarlige for at føre 
tilsyn med – skal føre tilsyn med 
investeringsinstitutter eller AIF'er, der er 
etableret eller markedsføres på deres 
områder, for at påse, at de ikke anvender 
betegnelsen pengemarkedsforening eller 
udgiver sig for at være en 
pengemarkedsforening, medmindre de 
opfylder betingelserne i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder tillægges 
alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, 
der er nødvendige for, at de kan udøve 
deres opgaver i henhold til denne 
forordning.

1. ESMA og de kompetente myndigheder –
afhængig af hvilken type
pengemarkedsforening, de pågældende 
myndigheder er ansvarlige for at føre 
tilsyn med – tillægges alle de tilsyns- og 
undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige 
for, at de kan udøve deres opgaver i 
henhold til denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 30, stk. 1, første 
punktum, skal eksisterende 
investeringsinstitutter eller AIF'er, der 
opfylder kriterierne for at være en 
pengemarkedsforening med konstant 
nettoaktivværdi, jf. artikel 2, nr. 10), 
etablere en nettoaktivværdibuffer på 
mindst

udgår

(a) 1 % af den samlede værdi af aktiverne 
i pengemarkedsforeningen med konstant 
nettoaktivværdi inden et år fra denne 
forordnings ikrafttræden
(b) 2 % af den samlede værdi af aktiverne 
i pengemarkedsforeningen med konstant 
nettoaktivværdi inden to år fra denne 
forordnings ikrafttræden
(c) 3 % af den samlede værdi af aktiverne 
i pengemarkedsforeningen med konstant 
nettoaktivværdi inden tre år fra denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved anvendelsen af stk. 3 i denne 
artikel skal de angivne 3 % i artikel 33 og 
34 fortolkes som en henvisning til de 
beløb for nettoaktivværdibufferen, der er 
anført i hhv. litra a), b) og c) i stk. 3.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 13 og 19, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 13 og 19, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden. Kommissionen vedtager de i 
artikel 13 og 19 omhandlede delegerede 
retsakter senest den 31. juli 2015.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Baggrund:

Skyggebanksystemet er et kreditformidlingssystem, som omfatter enheder og aktiviteter, som 
ligger uden for det regulære banksystem. Skyggebanker reguleres ikke som banker, men er 
alligevel aktive inden for banklignende aktiviteter. Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) har 
groft anslået omfanget af det globale skyggebanksystem til ca. 51 billioner EUR i 2011. Dette 
svarer til 25-30 % af det samlede finansielle system og til halvdelen af alle bankaktiver. 
Skyggebanksystemet er derfor af stor systemisk betydning for Europas finansielle system.

Pengemarkedsforeninger bør anses for vigtige skyggebankenheder.

En pengemarkedsforening er en fælles fond, som investerer i kortsigtet gæld, såsom 
pengemarkedsinstrumenter udstedt af banker, den offentlige sektor eller selskaber. 
Pengemarkedsinstrumenter omfatter traditionelt skatkammerbeviser, commercial papers 
(virksomhedscertifikater) eller indlånsbeviser.

På grund af de systemiske indbyrdes forbindelser mellem pengemarkedsforeningerne og 
banksektoren på den ene side og sektoren for offentlig finansiering og 
virksomhedsfinansiering på den anden side har Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB), Den 
Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) og Det Europæiske Udvalg for Systemiske 
Risici (ESRB), Kommissionen (EC) og Europa-Parlamentet (EP) betegnet dem som værende 
vigtige enheder, der agerer som skyggebanker.

Som Europa-Parlamentet har understreget i sin beslutning om skyggebanker af 20. november 
2012 bør pengemarkedsforeninger – som en prioritet – underlægges de nødvendige 
foranstaltninger for at mindske risikoen for stormløb med henblik på at stabilisere det 
finansielle system yderligere.

Pengemarkedsforeningers rolle og betydning

Pengemarkedsforeninger er en vigtig kilde til kortfristet finansiering for finansielle 
institutioner, selskaber og den offentlige sektor. I Europa indehaves omkring 22 % af de 
kortfristede gældsværdipapirer, der er udstedt af enten den offentlige sektor eller 
selskabssektoren, af pengemarkedsforeninger. Pengemarkedsforeninger er indehavere af 38 % 
af de kortfristede gældsværdipapirer, som banksektoren har udstedt. Samlet set har 
pengemarkedsforeningerne omkring 1 trillion aktiver i sin portefølje i EU.

Pengemarkedsforeningerne spillede en vigtig rolle i den finansielle krise i 2007 og 2008.
I Europa blev et antal såkaldte ”udvidede pengemarkedsforeninger” i sommeren 2007 ramt af 
krisen på subprime-realkreditmarkedet i USA og som følge deraf nødt til at søge støtte fra 
sponsorbanker eller blive suspenderet. Til sammenligning oplevede USA en krise af langt 
større proportioner, da en enkelt ledende fond, the Reserve Primary Fund, ”broke the buck”, 
dvs. ikke var i stand til at bevare sin nettoaktivværdi på en dollar efter Lehman Brothers’ 
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kollaps.  Dette kickstartede et stormløb på pengemarkedsforeningerne, hvor omkring 310 mia. 
USD – ca. 10 % af de samlede aktiver under forvaltning – blev trukket ud af sådanne fonde på 
blot få dage, hvilket skabte forstyrrelser på markedet for kortfristede omsætningspapirer og 
tvang de amerikanske myndigheder til at gribe ind, herunder til at oprette to 
likviditetsfaciliteter og udvide indskudsgarantien (2012-rapport om pengemarkedsforeninger 
fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici).

I betragtning af deres vigtige rolle i krisen tilskyndede pengemarkedsforeningerne regulatorer 
på begge sider af Atlanten til at foretage en omfattende revision af de reguleringsmæssige 
rammer, som finder anvendelse på dem. I Europa blev der vedtaget nye retningslinjer i 2010, 
som pålægger strengere standarder med hensyn til kreditkvaliteten, restløbetiden for 
underliggende aktiver og bedre information til investorer.  Selv om disse initiativer anses for 
at have forbedret reglerne for pengemarkedsforeningerne betydeligt, drøftes det fortsat i både 
USA og på internationalt plan, hvordan man skal mindske de systemiske risici, som er 
forbundet med pengemarkedsforeninger, og navnlig deres sårbarhed over for 
investorstormløb. 

Ordføreren mener derfor, at Kommissionens forslag om at regulere 
pengemarkedsforeningssektoren i betragtning af pengemarkedsforeningernes systemiske 
betydning og den store rolle, som de spillede under den finansielle krise, bør hilses 
velkommen.

Kommissionens og ordførerens forslag:

I lyset af denne strukturelle sårbarhed og den omstændighed, at investorer ofte opfatter penge, 
som er investeret i en pengemarkedsforening, som en sikret investering, er det nødvendigt at 
indføre restriktive reguleringsmæssige rammer for at tackle ændringen i likviditeten og 
løbetiden og gøre pengemarkedsforeningerne mere stabile uden at bringe den rolle, som de 
spiller i realøkonomien med hensyn til kortfristet finansiering, i fare. Kommissionens forslag 
styrker likviditeten, diversificering og koncentrationskravene og gør dem mere gennemsigtige 
og stabile.

Ordføreren hilser disse tiltag velkommen, men mener, at der bør tages yderligere skridt på 
følgende områder.

For at tackle potentielle stormløb så effektivt som muligt og gøre det finansielle system mere 
stabilt bør der vedtages supplerende foranstaltninger vedrørende pengemarkedsforeninger 
med konstant nettoaktivværdi. Som Parlamentet anførte i sin beslutning om skyggebanker, 
mener ordføreren, at pengemarkedsforeninger, der tilbyder investorerne en stabil nettoværdi, 
bør gøres til genstand for foranstaltninger, der begrænser den særlige risiko, der er en følge af 
den stabile nettoværdi, og internalisere de omkostninger, der er forbundet med disse risici.  
Ordføreren mener, at denne internalisering af omkostningerne bedst gennemføres ved hjælp af 
en kapitalbuffer på 3 %, som skal indføres inden udgangen af 2014. Ved udgangen af 2019 
skal alle pengemarkedsforeninger med konstant nettoaktivværdi konverteres til 
pengemarkedsforeninger med variabel nettoaktivværdi, eftersom en sådan konvertering vil 
gøre pengemarkedsforeningerne mere gennemsigtige med hensyn til realværdien af de 
underliggende aktiver og derfor mindre udsat for stormløb.
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Eftersom skattely er yderst skadelige for den internationale økonomi, og bekæmpelsen af 
skattely står øverst på den internationale dagsorden, således som det blev anført på G20-
mødet i Skt. Petersborg i september 2013 og af finansministrene og cheferne for 
centralbankerne på G20-mødet i februar 2013 og som anerkendt af Europa-Parlamentet i dets 
betænkning af maj 2013 om bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely, og 
eftersom en meget stor del af skyggebankaktiviteterne og skyggebankenhederne opererer fra 
skattely, er ordføreren af den overbevisning, at det er nødvendigt at vedtage foranstaltninger, 
som skal sikre, at pengemarkedsforeningerne ikke er etableret i skattely.

Det er endvidere ordførerens holdning, at de investerbare aktiver, som 
pengemarkedsforeninger kan investere i, bør udvides for en vis procentdels vedkommende til 
at omfatte andre dele af pengemarkedsforeninger, forudsat at visse restriktive betingelser er 
opfyldt.

Ordføreren glæder sig over de øvrige foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået, om 
at øge gennemsigtigheden, men mener, at denne gennemsigtighed også bør udvides til at 
omfatte pengemarkedsforeningernes aflønningspolitikker og -praksisser. Endvidere bør 
pengemarkedsforeninger med konstant nettoaktivværdi til enhver tid være i stand til at oplyse 
nettoaktivværdien pr. andel eller kapitalandel til investorerne.

Med henblik på at få et troværdigt overblik over en pengemarkedsforenings aktivværdi og 
over dens risikopolitik, ville en kreditvurdering fra et anerkendt kreditvurderingsbureau være 
formålstjenlig. Selv om ordføreren er imod enhver form for blind tillid til en ekstern 
vurdering, går han imidlertid ikke ind for at forbyde en pengemarkedsforening at anmode 
eller finansiere en vurdering foretaget af et kreditvurderingsbureau anerkendt af ESMA, i det 
omfang at alle bestemmelser i lovgivningen om kreditvurderingsbureauer overholdes.  I denne 
henseende er det ligeledes af afgørende betydning, at den interne vurderingsmetode er 
troværdig, fungerer i praksis og ikke influeres af potentielle interessekonflikter.

For at vurdere de finansielle produkter, som pengemarkedsforeningen har investeret i, er det 
afgørende, at vurderingsmetoden er solid og troværdig. Ordføreren mener derfor, at metoden 
med opgørelse til amortiseret kostpris, således som den anvendes af pengemarkedsforeninger 
med konstant nettoaktivværdi, er hensigtsmæssig, forudsat at flere detaljerede betingelser er 
opfyldt – navnlig bør den maksimale restløbetid begrænses til 90 dage, og i de tilfælde, hvor 
metoden med opgørelse til amortiseret kostpris ikke længere giver en troværdig tilnærmet 
beregning af prisen på instrumenterne, bør der iværksættes korrigerende foranstaltninger. 

Sponsorstøtte til pengemarkedsforeninger med konstant nettoaktivværdi skal begrænses til at 
opbygge kapitalbufferen. I særlige tilfælde kan pengemarkedsforeninger med variabel 
nettoaktivværdi søge om ekstern støtte, men denne vil ikke blive ydet af en statslig, regional 
eller lokal offentlig myndighed.
Der er desuden behov for at indføre mere gennemsigtighed omkring det maksimale beløb, 
som en pengemarkedsforening kan opnå støtte til, samt for sponsorstøttens varighed og form. 
ESMA vil derfor udarbejde de nødvendige detaljerede retningslinjer.

I betragtning af den systemiske betydning, som mange af pengemarkedsforeningerne har, og i 
overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks kommende direkte tilsyn med 
systemiske banker inden for rammerne af bankunionen mener ordføreren, at ESMA bør 
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pålægges ansvaret for det direkte tilsyn med de største pengemarkedsforeninger i samarbejde 
med den kompetente myndighed. 


