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Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas.
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud (näide: „ABCD”). Teksti 
asendamise puhul on uus tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav 
tekst kustutatud või läbi kriipsutatud.
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahaturufondide 
kohta
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0615),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0263/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Nende tuletisinstrumentide eesmärk, 
millesse rahaturufondid võivad 
investeerida, peaks olema üksnes 
maandada intressimäära- ja valuutariski, 
ning nende alusvaraks olevateks 
instrumentideks peaksid olema ainult 
intressimäärad, valuutad või neid 
kategooriaid kajastavad indeksid. Muu 
eesmärgiga või muul alusvaral põhinevate 
tuletisinstrumentide kasutamine peaks 
olema keelatud. Tuletisinstrumentide 
kasutamine peaks üksnes täiendama fondi 

(25) Nende tuletisinstrumentide eesmärk, 
millesse rahaturufondid võivad 
investeerida, peaks olema üksnes 
maandada intressimäära- ja valuutariski, 
ning nende alusvaraks olevateks 
instrumentideks peaksid olema ainult 
intressimäärad, valuutad või neid 
kategooriaid kajastavad indeksid. Muu 
eesmärgiga või muul alusvaral põhinevate 
tuletisinstrumentide kasutamine peaks 
olema keelatud. Tuletisinstrumentide 
kasutamine peaks üksnes täiendama fondi 
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strateegiat, kuid mitte olema peamine 
vahend fondi eesmärkide saavutamiseks.
Kui rahaturufond investeerib varasse, mille 
väärtus on kajastatud muus valuutas kui 
fondi valuuta, peaks rahaturufondi valitseja 
maandama kogu valuutariski positsiooni, 
sealhulgas tuletisinstrumentide kaudu.

strateegiat, kuid mitte olema peamine 
vahend fondi eesmärkide saavutamiseks.
Kui rahaturufond investeerib varasse, mille 
väärtus on kajastatud muus valuutas kui 
fondi valuuta, peaks rahaturufondi valitseja 
maandama kogu valuutariski positsiooni, 
sealhulgas tuletisinstrumentide kaudu.
Rahaturufondidel peaks olema õigus 
investeerida tuletisinstrumentidesse, kui 
nendega kaubeldakse direktiivi 
2009/65/EÜ artikli 50 lõike 1 punktis a, b 
ja c osutatud reguleeritud turul või [uues 
finantsinstrumentide turgude direktiivis] 
4a määratletud organiseeritud 
kauplemiskohas.
.
___________________
4a ELT L....

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Rahaturufondidel peaks olema 
õigus investeerida teiste rahaturufondide 
osakutesse või aktsiatesse, et hoida ära 
oht kitsendada kõlbliku vara valikut 
investori jaoks mitteoptimaalsele 
tasemele.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) On tähtis, et rahaturufondide 
riskijuhtimine ei oleks kallutatud 
lühiajalistest otsustest, mida mõjutab 
rahaturufondi võimalik reiting. Seepärast 
on vaja keelata rahaturufondil või selle 
valitsejal taotleda reitinguagentuurilt 
rahaturufondile reitingu andmist, et 
vältida asjaomase välisreitingu kasutamist 
turustamise eesmärgil. Samuti peaks 
rahaturufond või selle valitseja vältima 
alternatiivsete meetodite kasutamist 
rahaturufondile reitingu saamiseks. Kui 
rahaturufondile antakse välisreiting kas 
reitinguagentuuri enda algatusel või 
rahaturufondist või valitsejast sõltumatu 
kolmanda isiku taotlusel, kes ei tegutse 
nende kummagi nimel, ei tohiks 
rahaturufondi valitseja tugineda 
välisreitinguga seotud kriteeriumitele. 
Likviidsuse nõuetekohase juhtimise 
tagamiseks on rahaturufondidel vaja 
kehtestada usaldusväärsed 
tegevuspõhimõtted ja menetlused oma 
investorite tundmaõppimiseks.
Tegevuspõhimõtted, mille valitseja peab 
kehtestama, peaksid aitama mõista 
rahaturufondi investoribaasi määral, mis 
võimaldaks ulatuslikke tagasivõtmisi ette 
prognoosida. Vältimaks olukorda, kus 
rahaturufondil tuleb hakkama saada 
ulatuslike ootamatute tagasivõtmistega, 
tuleks pöörata erilist tähelepanu suurtele 
investoritele, kes esindavad 
märkimisväärset osa rahaturufondi 
varadest, näiteks kui ühe investori vara 
ületab päevase tähtajaga varade osakaalu.
Sellisel juhul peaks rahaturufond 
suurendama päevase tähtajaga varade 
osakaalu võrreldes asjaomase investori 
varadega. Kui võimalik, peaks valitseja 
alati tegema kindlaks investorite isikud, 
isegi kui nad on esindatud esindajakontode, 
portaalide või mis tahes muude kaudsete 
ostjate poolt.

(39) Likviidsuse nõuetekohase juhtimise 
tagamiseks on rahaturufondidel vaja 
kehtestada usaldusväärsed 
tegevuspõhimõtted ja menetlused oma 
investorite tundmaõppimiseks.
Tegevuspõhimõtted, mille valitseja peab 
kehtestama, peaksid aitama mõista 
rahaturufondi investoribaasi määral, mis 
võimaldaks ulatuslikke tagasivõtmisi ette 
prognoosida. Vältimaks olukorda, kus 
rahaturufondil tuleb hakkama saada 
ulatuslike ootamatute tagasivõtmistega, 
tuleks pöörata erilist tähelepanu suurtele 
investoritele, kes esindavad 
märkimisväärset osa rahaturufondi 
varadest, näiteks kui ühe investori vara 
ületab päevase tähtajaga varade osakaalu.
Sellisel juhul peaks rahaturufond 
suurendama päevase tähtajaga varade 
osakaalu võrreldes asjaomase investori 
varadega. Kui võimalik, peaks valitseja 
alati tegema kindlaks investorite isikud, 
isegi kui nad on esindatud esindajakontode, 
portaalide või mis tahes muude kaudsete 
ostjate poolt.
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Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Finantskriis annab tunnistust 
sellest, et püsiva puhasväärtusega 
rahaturufondide olemus ja käitumine teeb 
need vastuvõtlikumaks destabiliseeriva 
mõjuga investeeringute massilise 
tagasivõtmise suhtes, mis võib levida 
kiiresti ühest fondist teise, vähendada
likviidsust ja lühiajalise krediidi 
kättesaadavust, eriti pankade jaoks.
Seetõttu ei tuleks püsiva puhasväärtusega 
rahaturufondi osakuid pakkuda 
jaeinvestoritele. 

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Püsiva puhasväärtusega 
rahaturufondide eripärade 
arvessevõtmiseks tuleb lubada püsiva 
puhasväärtusega rahaturufondidel kasutada 
amortiseeritud soetusmaksumuse 
arvestusmeetodit, et määrata kindlaks 
osaku või aktsia püsiv puhasväärtus.
Sellest hoolimata peaks püsiva 
puhasväärtusega rahaturufond arvutama 
oma vara väärtuse ka turuhindades või 
mudelipõhise hindamise meetodi alusel, 
tagamaks, et igal ajal on võimalik jälgida 
erinevust osaku või aktsia püsiva 
puhasväärtuse ja osaku või aktsia 

(43) Püsiva puhasväärtusega 
rahaturufondide eripärade 
arvessevõtmiseks tuleb lubada püsiva 
puhasväärtusega rahaturufondidel kasutada 
amortiseeritud soetusmaksumuse 
arvestusmeetodit, et määrata kindlaks 
osaku või aktsia püsiv puhasväärtus.
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puhasväärtuse vahel.

Amortiseeritud soetusmaksumuse 
arvestusmeetodit tuleks kohaldada ainult 
siis, kui leitakse, et see võimaldab saada 
instrumendi hinna kohta lähedase 
usaldusväärse tulemuse.
Kuna pikemaajaliste alusvarade puhul 
suureneb valesti hindamise oht, tuleks 
amortiseerimise kasutamisel piirduda 
lühikese järelejäänud tähtajaga 
instrumentidega ja seda juhul, kui 
instrument ei ole turutegurite suhtes 
eriliselt tundlik. Maksimaalseks 
järelejäänud tähtajaks tuleks üldreeglina 
lugeda 90 päeva. 
Paigas peaksid olema olulisuse 
piirmäärad ja eskalatsioonimenetlus, et 
tagada parandusmeemete kohene 
võtmine, kui amortiseeritud 
soetusmaksumuse arvestusmeetod ei anna 
enam instrumendi hinna kohta lähedast 
usaldusväärset tulemust: kogu portfelli 
kohta loetakse üldreeglina asjakohaseks 
piirmääraks 10 baaspunkti.

Sellest hoolimata peaks püsiva 
puhasväärtusega rahaturufond arvutama 
oma vara väärtuse ka turuhindades või 
mudelipõhise hindamise meetodi alusel, 
tagamaks, et igal ajal on võimalik jälgida 
erinevust osaku või aktsia püsiva 
puhasväärtuse ja osaku või aktsia 
puhasväärtuse vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Selleks, et tulla toime püsiva 
puhasväärtusega rahaturufondi varade 

(45) Selleks, et tulla toime püsiva 
puhasväärtusega rahaturufondi varade 
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väärtuse igapäevaste kõikumistega ja 
võimaldada tal pakkuda osaku või aktsia 
püsivat puhasväärtust, peaks püsiva 
puhasväärtusega rahaturufondil olema igal 
ajal puhasväärtuse puhver, mis moodustab 
vähemalt 3 % tema varadest. 
Puhasväärtuse puhver peaks toimima 
leevendava mehhanismina, et säilitada vara 
püsiv puhasväärtus. Kõik erinevused osaku 
või aktsia püsiva puhasväärtuse ja osaku 
või aktsia puhasväärtuse vahel tuleks 
puhasväärtuse puhvri abil neutraliseerida. 
Pingelistes turuolukordades, kus 
erinevused võivad kiiresti suureneda, peaks 
see menetlus tagama kogu juhtimisahela 
kaasamise. Selline eskalatsioonimenetlus 
peaks võimaldama kõrgemal juhtkonnal 
võtta kiireid heastamismeetmeid.

väärtuse igapäevaste kõikumistega ja 
võimaldada tal pakkuda osaku või aktsia 
püsivat puhasväärtust, peaks püsiva 
puhasväärtusega rahaturufondil olema igal 
ajal puhasväärtuse puhver, mis moodustab 
vähemalt 3 % tema varadest. 
Puhasväärtuse puhver peaks toimima 
leevendava mehhanismina, et säilitada vara 
püsiv puhasväärtus. Kõik erinevused osaku 
või aktsia püsiva puhasväärtuse ja osaku 
või aktsia puhasväärtuse vahel tuleks 
puhasväärtuse puhvri abil neutraliseerida.
Pingelistes turuolukordades, kus 
erinevused võivad kiiresti suureneda, peaks 
see menetlus tagama kogu juhtimisahela
kaasamise. Selline eskalatsioonimenetlus 
peaks võimaldama kõrgemal juhtkonnal 
võtta kiireid heastamismeetmeid.

Viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist tuleks kõik liidus asutatud, 
valitsetud või turustatud püsiva 
puhasväärtusega rahaturufondid muuta 
muutuva puhasväärtusega 
rahaturufondideks.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Muule rahaturufondile kui püsiva 
puhasväärtusega rahaturufond antud väline 
toetus, mille eesmärk on tagada 
rahaturufondi likviidsus või stabiilsus või 
mis tegelikult sellisel viisil toimib, 
suurendab negatiivse mõju ülekandumise 
riski rahaturufondide sektori ja ülejäänud 
finantssektori vahel. Kolmandatel isikutel, 
kes sellist toetust annavad, on huvi seda 
teha, sest neil on majandushuvi 
rahaturufondi valitsevas ettevõtjas või kuna 
nad püüavad vältida võimalikku maine 

(47) Muule rahaturufondile kui püsiva 
puhasväärtusega rahaturufond antud väline 
toetus, mille eesmärk on tagada 
rahaturufondi likviidsus või stabiilsus või 
mis tegelikult sellisel viisil toimib, 
suurendab negatiivse mõju ülekandumise 
riski rahaturufondide sektori ja ülejäänud 
finantssektori vahel. Kolmandatel isikutel, 
kes sellist toetust annavad, on huvi seda 
teha, sest neil on majandushuvi 
rahaturufondi valitsevas ettevõtjas või kuna 
nad püüavad vältida võimalikku maine 
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kahjustamist juhul, kui nende nimi 
seostatakse rahaturufondi 
maksejõuetusega. Kuna sellised kolmandad 
isikud ei võta sõnaselget kohustust toetust 
anda või see tagada, ei ole kindel, kas siis, 
kui rahaturufond toetust vajab, talle seda ka 
antakse. Sellistel asjaoludel tekitab 
sponsortoetuse vabatahtlik laad 
turuosalistes ebakindlust seoses sellega, et 
kes kannab rahaturufondi kahjud, kui need 
peaksid tekkima. Ebastabiilses 
finantsolukorras, kus finantsriskid 
avalduvad ulatuslikumalt ning tekib mure 
seoses sponsorite majandusliku 
elujõulisuse ja nende suutlikkusega seotud 
rahaturufonde toetada, muudab selline 
ebakindlus rahaturufondid nn 
investorijooksu suhtes veelgi 
haavatavamaks. Nendel põhjustel ei tohiks 
rahaturufondid oma likviidsuse ja osaku 
või aktsia puhasväärtuse stabiilsuse 
säilitamisel tugineda välisele toetusele, 
välja arvatud juhul, kui rahaturufondi 
pädev asutus on konkreetselt lubanud anda 
välist toetust finantsturgude stabiilsuse 
säilitamiseks.

kahjustamist juhul, kui nende nimi 
seostatakse rahaturufondi 
maksejõuetusega. Kuna sellised kolmandad 
isikud ei võta sõnaselget kohustust toetust 
anda või see tagada, ei ole kindel, kas siis, 
kui rahaturufond toetust vajab, talle seda ka 
antakse. Sellistel asjaoludel tekitab 
sponsortoetuse vabatahtlik laad 
turuosalistes ebakindlust seoses sellega, et 
kes kannab rahaturufondi kahjud, kui need 
peaksid tekkima. Ebastabiilses 
finantsolukorras, kus finantsriskid 
avalduvad ulatuslikumalt ning tekib mure 
seoses sponsorite majandusliku 
elujõulisuse ja nende suutlikkusega seotud 
rahaturufonde toetada, muudab selline 
ebakindlus rahaturufondid nn 
investorijooksu suhtes veelgi 
haavatavamaks. Nendel põhjustel ei tohiks 
rahaturufondid oma likviidsuse ja osaku 
või aktsia puhasväärtuse stabiilsuse 
säilitamisel tugineda välisele toetusele, 
välja arvatud juhul, kui rahaturufondi 
pädev asutus on konkreetselt lubanud anda 
välist toetust finantsturgude stabiilsuse 
säilitamiseks.

Selleks et mitte riskida maksumaksjate 
rahaga, peaksid liikmesriigid tagama 
selle, et välist toetust ei anna ükski riiklik, 
piirkondlik ega kohalik avaliku sektori 
asutus.
Seda arvestades peaks ESMA töötama 
hiljemalt 31. juuliks 2015 välja 
üksikasjalikud suunised, milles 
käsitletakse järgmist:
– maksimaalne summa, mille sponsorid 
võivad anda, ja kohaldatavad tingimused;
– vastavalt sellele määrusele osutatava 
finantssponsorluse iseloom;
– sponsorluse maksimaalne kestus;

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Rahaturufondi pädev asutus peaks 
kontrollima, kas rahaturufond suudab 
käesolevat määrust pidevalt järgida. Kuna 
pädevatele asutustele on direktiivide 
2009/65/EÜ ja 2011/61/EL alusel juba 
antud ulatuslikud volitused, on vaja neid 
volitusi laiendada, et neid saaks teostada ka 
seoses rahaturufonde käsitlevate uute 
ühiste eeskirjadega. Eurofondide või 
alternatiivsete investeerimisfondide 
pädevad asutused peaksid kontrollima ka 
kõikide käesoleva määruse jõustumise ajal 
tegutsevate rahaturufondide tunnustega 
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate 
nõuetele vastavust.

(50) Rahaturufondi pädev asutus ja ESMA, 
kui rahaturufond ületab piirmäära, peaks
vastavalt sellele määrusele kontrollima, 
kas rahaturufond suudab käesolevat 
määrust pidevalt järgida. Kuna pädevatele 
asutustele on direktiivide 2009/65/EÜ ja 
2011/61/EL alusel juba antud ulatuslikud 
volitused, on vaja neid volitusi laiendada, 
et neid saaks teostada ka seoses 
rahaturufonde käsitlevate uute ühiste 
eeskirjadega. Eurofondide või 
alternatiivsete investeerimisfondide 
pädevad asutused peaksid kontrollima ka 
kõikide käesoleva määruse jõustumise ajal 
tegutsevate rahaturufondide tunnustega 
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate 
nõuetele vastavust.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Komisjon peaks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
vastu võtma delegeeritud õigusaktid 
sisemise hindamismenetluse valdkonnas.
On ülitähtis, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

(51) Selleks et ..., tuleks komisjonile 
delegeerida volitus võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
vastu sisemist hindamist käsitlevaid 
õigusakte. Komisjon peaks võtma sellise 
delegeeritud õigusakti vastu hiljemalt 31.
juuliks 2015. On ülitähtis, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Samuti peaks komisjonil olema 
volitused võtta vastu rakenduslikud 
tehnilised standardid Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 291 kohaste 
rakendusaktidena ning kooskõlas määruse
(EL) nr 1095/20107 artikliga 15. ESMA-le 
tuleks anda ülesanne koostada komisjonile 
esitamiseks rakenduslikud tehnilised 
standardid seoses pädevatele asutustele 
suunatud aruandevormiga, mis sisaldab 
rahaturufonde käsitlevat teavet.

(52) Samuti peaks komisjonil olema 
volitused võtta hiljemalt 31. juuliks 2015
vastu rakenduslikud tehnilised standardid 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
291 kohaste rakendusaktidena ning 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 1095/201077

artikliga 15. ESMA-le tuleks anda ülesanne 
koostada komisjonile esitamiseks 
rakenduslikud tehnilised standardid seoses 
pädevatele asutustele suunatud 
aruandevormiga, mis sisaldab 
rahaturufonde käsitlevat teavet.

__________________ __________________
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
(EL) nr 1095/2010, 24. november 2010, 
millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse 
otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ
(ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
(EL) nr 1095/2010, 24. november 2010, 
millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse 
otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ
(ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) ESMA-l peaks olema võimalik 
teostada kõiki talle direktiivide 
2009/65/EÜ ja 2011/61/EL alusel antud 
volitusi seoses käesoleva määrusega.
Samuti tehakse talle ülesandeks töötada 

(53) ESMA-l peaks olema võimalik 
teostada kõiki talle direktiivide 
2009/65/EÜ ja 2011/61/EL alusel antud 
volitusi seoses käesoleva määrusega.
Samuti tehakse talle ülesandeks töötada 
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välja regulatiivsed ja rakenduslikud 
tehnilised standardid.

välja regulatiivsed ja rakenduslikud 
tehnilised standardid hiljemalt 31. juuliks 
2015.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid ei kehtesta käesoleva 
määrusega hõlmatud valdkonnas 
täiendavaid nõudeid.

2. Liikmesriigid ei kehtesta käesoleva 
määrusega hõlmatud valdkonnas 
täiendavaid nõudeid.

Liikmesriigid, kus võib pakkuda püsiva 
puhasväärtusega rahaturufonde, 
kohaldavad V peatükki.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „jaeinvestorid” −
i) [uues finantsinstrumentide turgude 
direktiivis]10a määratletud jaekliendid;
ii) kliendid direktiivi 2002/92/EÜ10b 

tähenduses;
_________
10a[uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv].

10bEuroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
detsembri 2002. aasta direktiiv 
2002/92/EÜ kindlustusvahenduse kohta 
(EÜT L 9, 15.1.2003, lk 3).
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Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus võib ühiseks investeerimiseks 
loodud ettevõtja rahaturufondina asutada, 
seda turustada või valitseda üksnes siis, kui 
sellele on antud käesoleva määruse kohane 
tegevusluba.

Liidus võib ühiseks investeerimiseks 
loodud ettevõtja rahaturufondina asutada, 
seda turustada või valitseda üksnes siis, kui 
sellele on antud käesoleva määruse kohane 
tegevusluba.

Rahaturufond või rahaturufondi valitseja 
võib olla asutatud kolmandas riigis, 
eeldusel et see kolmas riik ei ole riik,
– kus puuduvad maksud või kehtivad 
nominaalmaksumäärad;
– kus ei toimu tulemuslikku teabevahetust 
välismaiste maksuametitega;
– kus õigus- või haldusnormid ei ole 
piisavalt läbipaistvad; 
– kus ei nõuta märkimisväärset 
kohalolekut või
– mis toimib offshore-finantskeskusena.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivsele investeerimisfondile 
antakse rahaturufondi tegevusluba üksnes 
siis, kui tema pädev asutus on kiitnud 
heaks direktiivi 2011/61/EL alusel 
tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja taotluse 

1. Alternatiivsele investeerimisfondile 
antakse rahaturufondi tegevusluba üksnes 
siis, kui tema pädev asutus on kiitnud 
heaks direktiivi 2011/61/EL alusel 
tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja taotluse 
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alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemiseks, fonditingimused ja 
depositooriumi valiku.

alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemiseks, fonditingimused ja 
depositooriumi valiku.

Alternatiivsest investeerimisfondist 
rahaturufond või rahaturufondi 
alternatiivsest investeerimisfondist 
valitseja võib olla asutatud kolmandas 
riigis, eeldusel et see kolmas riik ei ole 
riik,
– kus puuduvad maksud või kehtivad 
nominaalmaksumäärad;
– kus ei toimu tulemuslikku teabevahetust 
välismaiste maksuametitega;
– kus õigus- või haldusnormid ei ole 
piisavalt läbipaistvad; 
– kus ei nõuta märkimisväärset 
kohalolekut;
– mis toimib offshore-finantskeskusena.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) muude rahaturufondide osakud või 
aktsiad.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 
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komisjonile hiljemalt […]. komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 
2014.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahaturufond võib investeerida 
tuletisinstrumentidesse, kui nendega 
kaubeldakse direktiivi 2009/65/EÜ artikli 
50 lõike 1 punktis a, b või c osutatud 
reguleeritud turul või börsiväliselt, 
tingimusel et igal juhul on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

Rahaturufond võib investeerida 
tuletisinstrumentidesse, kui nendega 
kaubeldakse direktiivi 2009/65/EÜ artikli 
50 lõike 1 punktis a, b või c osutatud 
reguleeritud turul või [uues 
finantsinstrumentide turgude direktiivis] 
määratletud organiseeritud 
kauplemiskohas.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) registreeritud reitinguagentuur 
määrab rahaturuinstrumentide emitendile 
krediidireitingu, loetakse reitingu 
langetamist madalamale kui kaks selle 
agentuuri kasutatavat kõrgeimat lühiajalist 
krediidireitingut, oluliseks muutuseks 
punkti c tähenduses ning rahaturufondi 
valitseja peab läbi viima uue 
määramismenetluse;

(d) kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) registreeritud reitinguagentuur 
määrab rahaturuinstrumentide emitendile 
krediidireitingu, loetakse reitingu 
langetamist madalamale kui kaks selle 
agentuuri kasutatavat kõrgeimat lühiajalist 
krediidireitingut oluliseks muutuseks 
punkti c tähenduses ning rahaturufondi 
valitseja peab läbi viima 
rahaturuinstrumendi krediidikvaliteedi
uue määramismenetluse, et tagada selle 
instrumendi jätkuvalt kõrge kvaliteet.

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 44 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse järgmised 
küsimused:

ESMA koostab hiljemalt 31. juuliks 2015 
regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõu, millega täpsustatakse järgmised 
küsimused:

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Olenemata lõikes 2 sätestatud 
individuaalsest piirmäärast, võib 
standardsel rahaturufondil juhul, kui selle 
tagajärjel oleks kuni 15 % tema varast 
investeeritud ühte asutusse, samal ajal olla:

3. Olenemata lõikes 2 sätestatud 
individuaalsest piirmäärast ja erandina 
artiklist 14 võib standardsel rahaturufondil 
juhul, kui selle tagajärjel oleks kuni 15 % 
tema varast investeeritud ühte asutusse, 
samal ajal olla:

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahaturufond või rahaturufondi valitseja 
ei nõua reitinguagentuurilt rahaturufondi 
reitingut ega rahasta reitinguagentuuri 
reitingu saamiseks.

välja jäetud



PR\1010062ET.doc 19/31 PE523.111v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ESMA annab välja suunised, et 
kehtestada stressitestide stsenaariumide 
võrdlusparameetrid, mida stressitestid 
peavad sisaldama, võttes arvesse lõikes 1 
loetletud tegureid. Suunised 
ajakohastatakse vähemalt kord aastas 
võttes arvesse viimaseid arenguid turul.

7. ESMA annab hiljemalt 31. juuliks 2015
välja suunised, et kehtestada stressitestide 
stsenaariumide võrdlusparameetrid, mida 
stressitestid peavad sisaldama, võttes 
arvesse lõikes 1 loetletud tegureid.
Suunised ajakohastatakse vähemalt kord 
aastas, võttes arvesse viimaseid arenguid 
turul.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lisaks lõigetes 2 ja 3 osutatud vara 
turuhinnas hindamisele ja lõikes 4 osutatud 
vara mudelipõhisele hindamisele võib 
püsiva puhasväärtusega rahaturufondi 
varasid hinnata amortiseeritud 
soetusmaksumuse meetodil.

5. Lisaks lõigetes 2 ja 3 osutatud vara 
turuhinnas hindamisele ja lõikes 4 osutatud 
vara mudelipõhisele hindamisele võib 
püsiva puhasväärtusega rahaturufondi 
varasid hinnata amortiseeritud 
soetusmaksumuse meetodil.

Amortiseeritud soetusmaksumuse 
arvestusmeetodit kohaldatakse ainult siis, 
kui leitakse, et see võimaldab saada 
instrumendi hinna kohta lähedase 
usaldusväärse tulemuse.
Kuna pikemaajaliste alusvarade puhul 
suureneb valesti hindamise oht, 
piirdutakse amortiseerimise kasutamisel 
lühikese järelejäänud tähtajaga 
instrumentidega ja seda juhul, kui 
instrument ei ole turutegurite suhtes 
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eriliselt tundlik. Maksimaalseks 
järelejäänud tähtajaks loetakse 90 päeva. 
Paigas peavad olema olulisuse piirmäärad 
ja eskalatsioonimenetlus, et tagada 
parandusmeemete kohene võtmine, kui 
amortiseeritud soetusmaksumuse 
arvestusmeetod ei anna enam instrumendi 
hinna kohta lähedast usaldusväärset 
tulemust. Kogu portfelli kohta loetakse 
asjakohaseks piirmääraks 10 baaspunkti.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 a
Püsiva puhasväärtusega rahaturufondi 
osakuid ei pakuta jaeinvestoritele. 

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga püsiva puhasväärtusega rahaturufond 
peab looma puhasväärtuse puhvri, mis 
moodustab igal ajal vähemalt 3 % püsiva 
puhasväärtusega rahaturufondi varade 
koguväärtusest, ja selle säilitama. Püsiva 
puhasväärtusega rahaturufondi varade 
koguväärtus arvutatakse rahaturufondi 
kõikide varade väärtuste summana, mis 
määratakse artikli 26 lõike 3 või 4 alusel.

Iga püsiva puhasväärtusega rahaturufond 
peab looma hiljemalt 31. detsembriks 2014
puhasväärtuse puhvri, mis moodustab igal 
ajal vähemalt 3 % püsiva puhasväärtusega 
rahaturufondi varade koguväärtusest, ja 
selle säilitama. Püsiva puhasväärtusega 
rahaturufondi varade koguväärtus 
arvutatakse rahaturufondi kõikide varade 
väärtuste summana, mis määratakse 
artikli 26 lõike 3 või 4 alusel.
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Hiljemalt [Väljaannete talitus, palun 
lisada kuupäev: viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] tuleb kõik 
liidus asutatud, valitsetud või turustatud 
püsiva puhasväärtusega rahaturufondid 
muuta muutuva puhasväärtusega 
rahaturufondideks.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Püsiva puhasväärtusega rahaturufondi 
pädevat asutust teavitatakse viivitamatult, 
kui puhasväärtuse puhvri summa langeb 
madalamale kui 3 %.

1. Püsiva puhasväärtusega rahaturufondi 
pädevat asutust ja ESMAt teavitatakse 
viivitamatult puhvri olemasolu 
tõendavatest vajalikest dokumentidest ja 
sellest, kui puhasväärtuse puhvri summa 
langeb madalamale kui 3 %.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väline toetus tähendab kolmanda isiku 
pakutud otsest või kaudset toetust, mis on 
ette nähtud rahaturufondi likviidsuse 
tagamiseks või rahaturufondi osaku või 
aktsia puhasväärtuse stabiliseerimiseks, või 
millel oleks tegelikult selline tulemus.

Väline toetus tähendab kolmanda isiku 
pakutud otsest või kaudset toetust, mis on 
ette nähtud rahaturufondi likviidsuse 
tagamiseks või rahaturufondi osaku või 
aktsia puhasväärtuse stabiliseerimiseks, või 
millel oleks tegelikult selline tulemus. 
Välist toetust ei anna ükski riiklik, 
piirkondlik ega kohalik avaliku sektori 
asutus.

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) välist toetust ei anna ükski riiklik, 
piirkondlik ega kohalik avaliku sektori 
asutus.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 a
ESMA suunised

ESMA töötab hiljemalt 31. juuliks 2015 
välja üksikasjalikud finantssponsorluse 
suunised, mis puudutavad järgmist:
– maksimaalne summa, mille sponsorid 
võivad anda, ja kohaldatavad tingimused;
– sponsorluse iseloom;
– sponsorluse kestus.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsiva puhasväärtusega rahaturufond peab Püsiva puhasväärtusega rahaturufond peab 
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igas välis- või sisedokumendis, aruandes, 
teatises, reklaamis, kirjas või muus tema 
enda või tema valitseja välja antud 
kirjalikus dokumendis, mis on 
adresseeritud või suunatud võimalikele 
investoritele, osanikele, aktsionäridele või 
rahaturufondi või selle valitseja pädevatele 
asutustele, selgelt näitama, et ta on püsiva 
puhasväärtusega rahaturufond.

igas välis- või sisedokumendis, aruandes, 
teatises, reklaamis, kirjas või muus tema 
enda või tema valitseja välja antud 
kirjalikus dokumendis, mis on 
adresseeritud või suunatud võimalikele 
investoritele, osanikele, aktsionäridele või 
rahaturufondi või selle valitseja pädevatele 
asutustele, selgelt näitama, et ta on püsiva 
puhasväärtusega rahaturufond.

Investori taotluse alusel teatab püsiva 
puhasväärtusega rahaturufond 
puhasväärtuse.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Rahaturufondide tasustamispoliitika 
peab olema läbipaistev. Sellest tulenevalt 
koostavad rahaturufondid usaldusväärse 
ja tõhusa riskijuhtimisega kooskõlas 
olevad ja seda edendavad 
tasustamispoliitika ja -tavad ning 
kohaldavad neid ega erguta võtma riske, 
mis ei ole kooskõlas nende valitsetavate 
rahaturufondide riskiprofiilide, 
fonditingimuste või põhikirjaga.
2. Tasustamispoliitika ja -tavad hõlmavad 
palkade põhi- ja muutuvkomponente ja 
vabatahtlikke pensionihüvitisi.
3. Tasustamispoliitika ja -tavad kehtivad 
nendele töötajate kategooriatele, 
sealhulgas fondi või allfondi tasandi 
töötajale, teiste seas ajutistele või 
lepingulistele töötajatele, kes on:
(a) fondivalitsejad;
(b) fondivalitsejate kõrval ka muud isikud, 
kes teevad fondi riskipositsiooni 
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mõjutavaid investeerimisotsuseid;
(c) fondivalitsejate kõrval ka muud isikud, 
kellel on võimalik mõjutada töötajaid, 
sealhulgas investeerimispoliitika 
nõustajad ja analüütikud;
(d) kõrgema juhtkonna liikmed, riskide 
võtjad, kontrollifunktsioonide täitjad ning
(e) muud töötajad, teiste seas ajutised või 
lepingulised töötajad, kelle kogu töötasu 
on sama suur kui kõrgema juhtkonna 
liikmetel ja otsuste tegijatel ning kelle 
ametialane tegevus mõjutab oluliselt 
fondivalitseja või tema valitsetavate 
rahaturufondide riskiprofiili.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahaturufondi valitseja peab iga 
valitsetava rahaturufondi kohta vähemalt 
korra kvartalis esitama rahaturufondi 
pädevale asutusele aruande. Taotluse 
korral peab valitseja andma teavet ka 
valitseja pädevale asutusele, kui see ei ole 
sama kui rahaturufondi pädev asutus.

1. Rahaturufondi valitseja peab iga 
valitsetava rahaturufondi kohta vähemalt 
korra kvartalis esitama rahaturufondi 
pädevale asutusele aruande. Valitseja peab 
andma teavet ka valitseja pädevale 
asutusele, kui see ei ole sama kui 
rahaturufondi pädev asutus.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused teostavad pidevat 1. ESMA teostab käesoleva määruse 
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järelevalvet käesoleva määruse täitmise 
üle.

täitmise üle pidevat järelevalvet 
rahaturufondide osas, millel on valitseda 
varasid rohkem kui 10 miljardit eurot.
Muude fondide üle teostavad pidevat 
järelevalvet pädevad asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahaturufondi pädev asutus vastutab 
järelevalve eest fonditingimustes või 
põhikirjas sätestatud kohustuste ja avaliku 
pakkumise prospektis sätestatud kohustuste 
täitmise üle, mis peavad olema kooskõlas 
käesoleva määrusega.

3. ESMA või rahaturufondi pädev asutus, 
sõltuvalt rahaturufondi liigist, mille 
järelevalve eest nad vastutavad, vastutab 
järelevalve eest fonditingimustes või 
põhikirjas sätestatud kohustuste ja avaliku 
pakkumise prospektis sätestatud kohustuste 
täitmise üle, mis peavad olema kooskõlas 
käesoleva määrusega.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Valitseja pädev asutus vastutab 
järelevalve eest valitseja menetluste ja 
töökorralduse asjakohasuse üle, et 
rahaturufondi valitseja oleks võimeline 
täitma kõikide tema valitsetavate 
rahaturufondide moodustamise ja 
tegevusega seotud kohustusi ja eeskirju.

4. ESMA või valitseja pädev asutus, 
sõltuvalt rahaturufondi liigist, mille 
järelevalve eest nad vastutavad, vastutab 
järelevalve eest valitseja menetluste ja 
töökorralduse asjakohasuse üle, et 
rahaturufondi valitseja oleks võimeline 
täitma kõikide tema valitsetavate 
rahaturufondide moodustamise ja 
tegevusega seotud kohustusi ja eeskirju.

Or. en
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädevad asutused teostavad järelevalvet 
nende territooriumil loodud või 
turustatavate eurofondide või 
alternatiivsete investeerimisfondide üle 
tagamaks, et need ei kasuta rahaturufondi 
nimetust ega ei esitle ennast 
rahaturufondina, kui nad ei vasta käesoleva 
määruse tingimustele.

5. ESMA või pädevad asutused, sõltuvalt 
rahaturufondi liigist, mille järelevalve eest 
nad vastutavad, teostavad järelevalvet 
nende territooriumil loodud või 
turustatavate eurofondide või 
alternatiivsete investeerimisfondide üle 
tagamaks, et need ei kasuta rahaturufondi 
nimetust ega ei esitle ennast 
rahaturufondina, kui nad ei vasta käesoleva 
määruse tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevatel asutustel on kõik järelevalve-
ja uurimisvolitused, mida on vaja oma 
ülesannete täitmiseks käesoleva määruse
kohaselt.

1. ESMA-l või pädevatel asutustel, 
sõltuvalt rahaturufondi liigist, mille 
järelevalve eest nad vastutavad, on kõik 
järelevalve- ja uurimisvolitused, mida on 
vaja oma ülesannete täitmiseks käesoleva 
määruse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina artikli 30 lõike 1 esimesest 
lausest loob olemasolev eurofond või 
alternatiivne investeerimisfond, mis 
vastab artikli 2 lõikes 10 sätestatud püsiva 
puhasväärtusega rahaturufondi 
määratluse kriteeriumidele, 
puhasväärtuse puhvri, mis sisaldab 
vähemalt järgmist:

välja jäetud

(a) 1 % püsiva puhasväärtusega 
rahaturufondi varade koguväärtusest, ühe 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest;
(b) 2% püsiva puhasväärtusega 
rahaturufondi varade koguväärtusest, 
kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest;
(c) 3% püsiva puhasväärtusega 
rahaturufondi varade koguväärtusest, 
kolme aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli lõike 3 kohaldamisel 
tõlgendatakse artiklites 33 ja 34 viidet 
3 %-le viitena vastavalt lõike 3 punktides 
a, b ja c osutatud puhasväärtuse puhvri 
summadele.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õigus võtta vastu artiklites 13 ja 19 
osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

2. Õigus võtta vastu artiklites 13 ja 19 
osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast. 
Komisjon võtab artiklites 13 ja 19 
osutatud delegeeritud õigusaktid vastu 
hiljemalt 31. juuliks 2015.

Or. en
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SELETUSKIRI

Taust

Varipangandus on krediidivahenduse süsteem, mis hõlmab tavapärase pangandussüsteemi 
väliseid üksusi ja tegevusalasid. Varipanku ei reguleerita nagu panku ja ometi tegelevad nad 
pangandustegevusega sarnase tegevusega. Finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) umbkaudsel 
hinnangul oli ülemaailmse varipangandussüsteemi maht 2011. aastal ligikaudu 51 triljonit 
eurot. See moodustab 25%–30% kogu finantssüsteemi ja pool pankade varade mahust. 
Seetõttu on varipangandus Euroopa finantssüsteemi jaoks suure süsteemse tähtsusega.

Rahaturufonde tuleks lugeda olulisteks varipangandusüksusteks.

Rahaturufond on usaldusfond, mis investeerib lühiajalistesse võlakohustustesse, nagu 
pankade, valitsuste või äriühingute emiteeritavad rahaturuinstrumendid. 
Rahaturuinstrumendid on tavapäraselt riigi võlakirjad, kommertsväärtpaberid või 
hoiusertifikaadid.

Rahaturufondide süsteemse vastastikuse seotuse tõttu pangandussektori ja ettevõtete ning riigi 
rahandusega on FSB, Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon (IOSCO), 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament määranud 
rahaturufondid varipankadena tegutsevate oluliste üksuste kategooriasse.

Nii nagu Euroopa Parlament toonitas oma 20. novembril 2012. aastal vastu võetud 
resolutsioonis varipanganduse kohta, tuleks finantssüsteemi stabiilsemaks muutmise 
eesmärgil kehtestada rahaturufondide suhtes esmajärjekorras meetmed, mis on vajalikud 
massilise investeeringute tagasivõtmise ohu vähendamiseks.

Rahaturufondide roll ja tähtsus

Rahaturufondid on finantseerimisasutuste, äriühingute ja valitsuste jaoks olulised lühiajalise 
finantseerimise allikad. Euroopas kuulub rahaturufondide portfellidesse ligikaudu 22% riikide 
või ettevõtlussektori emiteeritud lühiajalistest võlaväärtpaberitest. Rahaturufondide 
portfellidesse kuulub 38% pangandussektori emiteeritud lühiajalistest võlakohustustest. 
Kokku on rahaturufondide portfellis ELis ligikaudu triljon eurot.

Rahaturufondidel oli 2007.–2008. aasta finantskriisis oluline roll.
2007. aasta suvel tabas paljusid Euroopa nn intensiivistatud rahaturufonde Ameerika 
Ühendriikide kõrge riskisusega hüpoteeklaenude turu kriisi mõju ja neile pidid appi tulema 
sponsorpangad või tuli nende tegevus peatada. Võrdluseks võib tuua, et Ameerika 
Ühendriigid kogesid hoopis suuremat kriisi, kui üks laenufond – Reserve Primary Fund – ei 
suutnud säilitada Lehman Brothersi kokkuvarisemise järel oma aktsiate netoväärtust 1 USA 
dollari tasemel. See sündmus tingis varade massilise väljatõmbamise rahaturufondidest, kes 
kaotasid kõigest mõne päevaga ligikaudu 310 miljardit dollarit ehk umbes 10% kõigist 
fondide valitsetud varadest, mis põhjustas kommertsväärtpaberite turu nihestatuse ja sundis 
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Ameerika Ühendriikide ametiasutusi sekkuma, muu hulgas looma kaht likviidsusvahendit ja 
laiendama hoiuste tagamist (Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu rahaturufonde käsitlev 
2012. aasta dokument). 

See kriisiaegne oluline roll sundis reguleerivaid asutusi mõlemal pool Atlandi ookeani 
vaatama põhjalikult läbi rahaturufondide suhtes kohaldatava õigusraamistiku. Euroopas võeti 
uued suunised vastu 2010. aastal, millega kehtestati ranged standardid krediidikvaliteedile ja 
alusvarade tähtaegadele ning nõuti paremat teabe avalikustamist investoritele. Kuigi need 
algatused on rahaturufondide reguleerimist arvatavalt parandanud, jätkuvad nii Ameerika 
Ühendriikides kui ka rahvusvahelisel tasandil endiselt arutelud rahaturufondidega seostatavate 
süsteemsete riskide vähendamise võimaluste ja eelkõige nende fondide haavatavuse üle 
massilise investeeringute tagasivõtmise suhtes. 

Seetõttu on raportöör seisukohal, et arvestades rahaturufondide süsteemset tähtsust ja ülisuurt 
rolli, mis neil finantskriisis oli, tuleb tervitada komisoni ettepanekut rahaturufondide 
valdkonna reguleerimiseks. 

Komisjoni ettepanek ja raportööri soovitused

Arvestades struktuurset haavatavust ja asjaolu, et investorid tajuvad sageli rahaturufondidesse 
paigutatud raha tagatud investeeringuna, on vaja ranget õigusraamistikku, et käsitleda 
likviidsuse ja tähtaegade ümberkorraldamist ning muuta rahaturufondid stabiilsemaks, ilma et 
see ohustaks nende tähtsat rolli reaalmajandusele lühiajaliste rahaliste vahendite andjana. 
Komisjoni ettepanekuga tugevdatakse likviidsuse, mitmekesistamise ja 
kontsentreerumisnõudeid, et need oleksid läbipaistvamad ja stabiilsemad.

Raportöör tunneb selle üle heameelt, aga on arvamusel, et muudatused peaksid olema 
põhjalikumad järgmistes punktides.

Esiteks selleks, et toimida investeeringute võimaliku massilise tagasivõtmise olukorras 
võimalikult tõhusalt ja teha finantssüsteem stabiilsemaks, tuleb võtta vastu püsiva 
püsiväärtusega rahaturufonde puudutavad lisameetmed. Nii nagu Euroopa Parlament osutas 
oma raportis varipanganduse kohta, on raportöör seisukohal, et stabiilset vara puhasväärtust 
pakkuvate rahaturufondide suhtes tuleks kohaldada meetmeid, mis on kujundatud vähendama 
konkreetseid riske, mis seonduvad stabiilse vara puhasväärtuse pakkumise küljega, ja võtta 
arvesse nendest riskidest tulenevaid kulusid. Raportöör on arvamusel, et neid kulusid on kõige 
parem arvesse võtta 3%-lise kapitalipuhvri kaudu, mis tuleb luua 2014. aasta lõpuks. Kõik 
püsiva puhasväärtusega rahaturufondid tuleb 2019. aasta lõpuks kujundada ümber muutuva 
puhasväärtusega rahaturufondideks, sest see muudatus teeb rahaturufondid läbipaistvamaks 
alusvarade reaalväärtuse osas ja selles tulenevalt väheneb investeeringute massilise 
tagasivõtmise oht. 

Maksuparadiisid kahjustavad suuresti rahvusvahelist majandust ning kuna võitlus 
maksuparadiiside vastu on rahvusvahelises tegevuskavas kesksel kohal, mida tuletati meelde 
G20 Peterburi kohtumisel 2013. aasta septembris ja G20 rahandusministrite ja keskpankade 
presidentide kohtumisel 2013. aasta veebruaris ja mida tunnistas Euroopa Parlament oma 
2013. aasta mai raportis maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ja maksuparadiiside 
vastase võitluse kohta, ning kuna suurt osa varipangandustegevusest ja -üksustest juhitakse 
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maksuparadiisidest, on raportöör veendumusel, et tuleb võtta meetmeid, millega tagatakse 
see, et rahaturufonde ei asutata maksuparadiisidesse.

Ka on raportöör arvamusel, et kõlblikku vara, millesse rahaturufondidel on lubatud 
investeerida, tuleks laiendada ka teiste rahaturufondide osadele teatava protsendi ulatuses ning 
rangete tingimuste täitmise korral. 

Raportöör tunneb heameelt ka muude komisjoni esildatud läbipaistvuse suurendamise 
meetmete üle, kuid usub, et sellist läbipaistvust tuleks laiendada ka rahaturufondide 
tasustamispoliitika ja -tavade suhtes. Ka peaksid püsiva puhasväärtusega rahaturufondid 
olema suutelised tagama igal ajal investoritele osakute puhasväärtuse.

Usaldusväärse ülevaate saamiseks rahaturufondi varade väärtusest ja tema valitud 
riskipoliitikast oleks kasulik omada tunnustatud reitinguagentuuri antud reitingut. Kuigi 
raportöör on vastu mis tahes mehhaanilisele tuginemisele välisele krediidireitingule, ei pea ta 
siiski õigeks keelata rahaturufondidel tellida reiting ESMA tunnustusega agentuurilt või selle 
väljatöötamist rahastada, eeldusel et täidetakse reitinguagentuuride tegevust reguleerivate 
määruste sätteid. Sellega seoses on ühtlasi väga tähtis, et sisemine hindamismeetod oleks 
usaldusväärne ja toimiv ning et oleks välistatud võimalik huvide konflikt.

Selleks et hinnata finantstooteid, millesse rahaturufond on investeerinud, peab 
hindamismeetod olema kindlasti hea ja usaldusväärne. Seetõttu usub raportöör, et püsiva 
puhasväärtusega rahaturufondide kasutatav amortiseeritud soetusmaksumuse arvestusmeetod 
on kasulik, eeldusel et on täidetud üksikasjalikumad tingimused. Eelkõige peaks maksimaalne 
järelejäänud tähtaeg olema piiratud 90 päevaga ja kui amortiseeritud soetusmaksumuse 
arvestusmeetod ei anna enam instrumentide hinna kohta lähedast usaldusväärset tulemust, 
tuleks kohaldada parandusmeetmeid.

Sponsortoetus püsiva puhasväärtusega rahaturufondidele peab piirduma kapitalipuhvri 
loomisega. Erakorraliste juhtumite korral võivad ka muutuva puhasväärtusega rahaturufondid 
taotleda välist tuge, aga seda ei anna ükski riiklik, piirkondlik ega kohalik avaliku sektori 
asutus.
Ka on vaja suuremat läbipaistvust selles osas, mis on maksimaalne summa, millega muutuva 
puhasväärtusega rahaturufondi võib toetada, maksimaalne aeg ja sellise sponsortoe vorm.
Seetõttu töötab ESMA välja vajalikud üksikasjalikud suunised.

Arvestades mitme rahaturufondi süsteemset olulisust ja kooskõlas EKP eesseisva otsese 
järelevalve kehtestamisega süsteemselt oluliste pankade üle pangandusliidu raames on 
raportöör seisukohal, et ESMA-le tuleks anda vastutus teostada koostöös pädeva 
ametiasutusega otsest järelevalvet suurimate süsteemselt oluliste rahaturufondide üle.


