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Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.



PR\1010062FI.doc 3/34 PE523.111v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................31



PE523.111v01-00 4/34 PR\1010062FI.doc

FI



PR\1010062FI.doc 5/34 PE523.111v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0615),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0263/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Johdannaisinstrumenteilla, joihin 
rahamarkkinarahaston sallitaan sijoittaa, 
olisi ainostaan pyrittävä suojautumaan 
korko- ja valuuttariskeiltä, ja niiden kohde-
etuuksina toimivina instrumentteina saisi 
olla pelkästään korkoja, valuuttoja tai näitä 
luokkia edustavia indeksejä. Johdannaisten 
käyttö muihin tarkoituksiin ja muunlaiset 
johdannaisten kohde-etuudet olisi 
kiellettävä. Johdannaisilla olisi ainoastaan 
täydennettävä rahaston strategiaa, eikä niitä 
saisi käyttää tärkeimpänä välineenä, jolla 
rahaston tavoitteet pyritään saavuttamaan. 
Jos rahamarkkinarahasto sijoittaa 

(25) Johdannaisinstrumenteilla, joihin 
rahamarkkinarahaston sallitaan sijoittaa, 
olisi ainoastaan pyrittävä suojautumaan 
korko- ja valuuttariskeiltä, ja niiden kohde-
etuuksina toimivina instrumentteina saisi 
olla pelkästään korkoja, valuuttoja tai näitä 
luokkia edustavia indeksejä. Johdannaisten 
käyttö muihin tarkoituksiin ja muunlaiset 
johdannaisten kohde-etuudet olisi 
kiellettävä. Johdannaisilla olisi ainoastaan
täydennettävä rahaston strategiaa, eikä niitä 
saisi käyttää tärkeimpänä välineenä, jolla 
rahaston tavoitteet pyritään saavuttamaan. 
Jos rahamarkkinarahasto sijoittaa 
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omaisuuseriin, jotka ovat muun valuutan 
kuin rahaston valuutan määräisinä, 
rahamarkkinarahaston hoitajalta odotetaan, 
että se suojautuu koko valuuttariskiltä, 
myös johdannaisten avulla.

omaisuuseriin, jotka ovat muun valuutan 
kuin rahaston valuutan määräisinä, 
rahamarkkinarahaston hoitajalta odotetaan, 
että se suojautuu koko valuuttariskiltä, 
myös johdannaisten avulla. 
Rahamarkkinarahastojen olisi saatava 
sijoittaa johdannaisinstrumentteihin, jos 
niillä käydään kauppaa direktiivin 
2009/65/EY 50 artiklan 1 kohdan a, b tai 
c alakohdassa tarkoitetulla säännellyllä 
markkinapaikalla tai 
rahoitusmarkkinadirektiivissä [uusi 
MiFID]4a  määritellyllä järjestäytyneellä 
kauppapaikalla.

.
___________________
4a EUVL L ....

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Rahamarkkinarahastojen olisi 
saatava sijoittaa muiden 
rahamarkkinarahastojen osuuksiin tai 
osakkeisiin, jotta voidaan välttää riski 
hyväksyttävien omaisuuserien valikoiman 
supistumisesta sijoittajan kannalta 
epäoptimaaliselle tasolle.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(39) On tärkeää, että 
rahamarkkinarahaston riskienhallintaan 
eivät vaikuta lyhyen aikavälin päätökset, 
jotka perustuvat rahamarkkinarahaston 
mahdolliseen luokitukseen. Sen vuoksi on 
aiheellista kieltää, että 
rahamarkkinarahasto tai sen hoitaja 
pyytävät luottoluokituslaitosta 
luokittelemaan rahamarkkinarahaston, 
jotta voidaan välttää se, että tällaista 
ulkopuolisen tekemää luokitusta 
käytetään markkinointitarkoituksiin. 
Rahamarkkinarahaston tai sen hoitajan 
olisi myös pidätyttävä hankkimasta 
rahamarkkinarahastolle luokitusta 
vaihtoehtoisilla menetelmillä. Jos 
rahamarkkinarahasto saa ulkopuolisen 
tekemän luokituksen joko 
luottoluokituslaitoksen omasta aloitteesta 
tai sellaisen kolmannen osapuolen 
pyynnöstä, joka on riippumaton 
rahamarkkinarahastosta tai sen hoitajasta 
eikä toimi kummankaan puolesta, 
rahamarkkinarahaston hoitaja ei saisi 
tukeutua kyseiseen ulkopuolisen 
tekemään luokitukseen liittyviin 
perusteisiin. Likviditeetin asianmukaisen 
hallinnan varmistamiseksi 
rahamarkkinarahastojen olisi luotava 
järkevät toimintaperiaatteet ja –menettelyt, 
jotta ne tuntisivat sijoittajansa. 
Toimintaperiaatteiden, jotka 
rahastonhoitajan on otettava käyttöön, olisi 
siinä määrin helpotettava 
rahamarkkinarahaston sijoittajapohjan 
ymmärtämistä, että laajamittaiset 
lunastukset pystytään ennakoimaan. Jotta 
rahamarkkinarahasto ei joutuisi äkillisten 
massiivisten lunastusten kohteeksi, olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota suuriin 
sijoittajiin, jotka edustavat huomattavaa 
osaa rahamarkkinarahaston omaisuuseristä, 
sekä yksittäisiin sijoittajiin, joiden osuudet 
ovat suuremmat kuin päivän kuluessa 
erääntyvät omaisuuserät. Tässä tapauksessa 

(39) Likviditeetin asianmukaisen hallinnan 
varmistamiseksi rahamarkkinarahastojen 
olisi luotava järkevät toimintaperiaatteet ja 
–menettelyt, jotta ne tuntisivat sijoittajansa. 
Toimintaperiaatteiden, jotka 
rahastonhoitajan on otettava käyttöön, olisi 
siinä määrin helpotettava
rahamarkkinarahaston sijoittajapohjan 
ymmärtämistä, että laajamittaiset 
lunastukset pystytään ennakoimaan. Jotta 
rahamarkkinarahasto ei joutuisi äkillisten 
massiivisten lunastusten kohteeksi, olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota suuriin 
sijoittajiin, jotka edustavat huomattavaa 
osaa rahamarkkinarahaston omaisuuseristä, 
sekä yksittäisiin sijoittajiin, joiden osuudet 
ovat suuremmat kuin päivän kuluessa 
erääntyvät omaisuuserät. Tässä tapauksessa 
rahamarkkinarahaston olisi kasvatettava 
päivän kuluessa erääntyvien omaisuuserien 
osuutta tällaisen sijoittajan osuuden 
suuruiseksi. Rahastonhoitajan olisi 
mahdollisuuksien mukaan tarkistettava 
sijoittajien henkilöllisyys, vaikka niitä 
edustaisivatkin hallintarekisteröidyt tilit, 
portaalit tai muut epäsuorat ostajat.
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rahamarkkinarahaston olisi kasvatettava 
päivän kuluessa erääntyvien omaisuuserien 
osuutta tällaisen sijoittajan osuuden 
suuruiseksi. Rahastonhoitajan olisi 
mahdollisuuksien mukaan tarkistettava 
sijoittajien henkilöllisyys, vaikka niitä 
edustaisivatkin halllintarekisteröidyt tilit, 
portaalit tai muut epäsuorat ostajat.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Finanssikriisi on osoittanut, että 
kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahastojen toimintatapa ja 
luonne tekevät niistä haavoittuvampia 
vakautta horjuttaville sijoittajapaoille, 
jotka voivat yleistyä nopeasti rahastojen 
keskuudessa ja heikentää erityisesti 
pankkien likviditeettiä ja lyhytaikaisten 
luottojen saantia. Kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahastoja ei saisi näin ollen 
tarjota yksityissijoittajille.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahastojen erityispiirteiden 
huomioon ottamiseksi olisi sallittava, että 
tällaiset rahastot voivat käyttää myös 
jaksotettuun hankintamenoon perustuvaa 

(43) Kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahastojen erityispiirteiden 
huomioon ottamiseksi olisi sallittava, että 
tällaiset rahastot voivat käyttää myös 
jaksotettuun hankintamenoon perustuvaa 
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menetelmää kiinteän osuus- tai 
osakekohtaisen nettoarvon määrittämiseksi. 
Siitä huolimatta kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston olisi sen 
varmistamiseksi, että kiinteän osuus- tai 
osakekohtaisen nettoarvon ja osuus- tai 
osakekohtaisen nettoarvon välistä erotusta 
seurataan jatkuvasti, laskettava 
omaisuuseriensä arvo myös 
markkinahintaan perustuvalla tai malliin 
perustuvalla arvostusmenetelmällä.

menetelmää kiinteän osuus- tai 
osakekohtaisen nettoarvon määrittämiseksi.

Jaksotettuun hankintamenoon perustuvaa 
menetelmää olisi sovellettava ainoastaan 
silloin, kun sen katsotaan mahdollistavan 
instrumentin hinnan asianmukaisen 
lähentämisen.
Koska riski väärästä hinnoittelusta kasvaa 
pitkäaikaisten kohde-etuuksien kohdalla, 
jaksottamista olisi sovellettava ainoastaan 
instrumentteihin, joiden jäljellä oleva 
maturiteetti on lyhyt ja jotka eivät ole 
erityisen herkkiä markkinatekijöille. 
Jäljellä olevan maturiteetin olisi oltava 
yleensä enintään 90 päivää.
Olisi otettava käyttöön olennaisuusrajat ja 
eskalointimenettelyt sen varmistamiseksi, 
että korjaavat toimenpiteet toteutetaan 
pikaisesti silloin, kun jaksotettuun 
hankintamenoon perustuva menetelmä ei 
enää tuota luotettavaa instrumenttien 
hinnan lähentämistä; kokonaissalkun 
ollessa kyseessä 10 korkopisteen 
kynnysarvoja olisi yleisesti pidettävä 
asianmukaisina.
Siitä huolimatta kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston olisi sen 
varmistamiseksi, että kiinteän osuus- tai 
osakekohtaisen nettoarvon ja osuus- tai 
osakekohtaisen nettoarvon välistä erotusta 
seurataan jatkuvasti, laskettava 
omaisuuseriensä arvo myös 
markkinahintaan perustuvalla tai malliin 
perustuvalla arvostusmenetelmällä.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Jotta kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahasto voisi tasoittaa 
omaisuuseriensä arvon päivittäisiä 
vaihteluja ja tarjota osuus- tai 
osakekohtaista kiinteää nettoarvoa, sillä 
olisi oltava jatkuvasti nettoarvopuskuri, 
joka on vähintään 3 prosenttia sen 
omaisuuseristä. Nettoarvopuskuri toimisi 
mekanismina, jolla tasoitettaisiin vaihteluja 
ja säilytettäisiin kiinteä nettoarvo. Kaikki 
kiinteän osuus- tai osakekohtaisen 
nettoarvon ja osuus- tai osakekohtaisen 
nettoarvon väliset erot olisi neutraloitava 
nettoarvopuskurin avulla. Stressikausien
markkinaolosuhteissa, jolloin erot voivat 
kasvaa nopeasti, olisi käytettävä 
menettelyä, jolla varmistetaan koko 
johtoportaan osallistuminen. Toimivan 
johdon olisi tämän eskalointimenettelyn 
avulla voitava nopeasti toteuttaa korjaavia 
toimia.

(45) Jotta kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahasto voisi tasoittaa 
omaisuuseriensä arvon päivittäisiä 
vaihteluja ja tarjota osuus- tai 
osakekohtaista kiinteää nettoarvoa, sillä 
olisi oltava jatkuvasti nettoarvopuskuri, 
joka on vähintään 3 prosenttia sen 
omaisuuseristä. Nettoarvopuskuri toimisi 
mekanismina, jolla tasoitettaisiin vaihteluja 
ja säilytettäisiin kiinteä nettoarvo. Kaikki 
kiinteän osuus- tai osakekohtaisen 
nettoarvon ja osuus- tai osakekohtaisen 
nettoarvon väliset erot olisi neutraloitava 
nettoarvopuskurin avulla. Stressikausien 
markkinaolosuhteissa, jolloin erot voivat 
kasvaa nopeasti, olisi käytettävä 
menettelyä, jolla varmistetaan koko 
johtoportaan osallistuminen. Toimivan 
johdon olisi tämän eskalointimenettelyn 
avulla voitava nopeasti toteuttaa korjaavia 
toimia.

Viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta kaikki kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahastot, jotka ovat 
sijoittautuneet unioniin tai joita hoidetaan 
tai markkinoidaan unionissa, olisi 
muunnettava kelluvan nettoarvon 
rahamarkkinarahastoiksi.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(47) Ulkopuolinen tuki, joka annetaan 
rahamarkkinarahastolle, jolla ei ole 
kiinteää nettoarvoa, kyseisen rahaston 
likviditeetin tai vakauden varmistamiseksi 
tai jolla on tosiasiallisesti tällaiset 
vaikutukset, lisää leviämisriskiä 
rahamarkkinarahastoalan ja muun 
finanssialan välillä. Kolmannet osapuolet, 
jotka antavat tällaista tukea, antavat sitä 
oman etunsa vuoksi, koska niillä on 
taloudellinen intressi rahamarkkinarahastoa 
hoitavassa rahastoyhtiössä tai koska ne 
haluavat välttää sen, että niiden maine 
vahingoittuu, jos niiden nimi yhdistetään 
rahamarkkinarahaston kaatumiseen. Koska 
kolmannet osapuolet eivät nimenomaisesti 
sitoudu antamaan tai takaamaan tukea, 
epävarmaksi jää, myönnettäisiinkö tukea 
silloin, kun rahamarkkinarahasto sitä 
tarvitsee. Tässä tilanteessa järjestäjän tuen 
harkinnanvaraisuus lisää 
markkinatoimijoiden keskuudessa 
epävarmuutta siitä, kuka kantaa 
rahamarkkinarahaston tappiot, kun niitä 
syntyy. Tämä epävarmuus todennäköisesti 
altistaa rahamarkkinarahaston vielä 
enemmän sijoittajapaoille taloudellisesti 
epävakaina aikoina, jolloin laajemmat 
taloudelliset riskit ovat kaikkein 
ilmeisimpiä ja jolloin herää epäilyjä 
järjestäjien vakaudesta ja niiden kyvystä 
antaa tukea niihin sidoksissa oleville 
rahamarkkinarahastoille. Näistä syistä 
rahamarkkinarahastot eivät saisi turvautua 
ulkopuoliseen tukeen säilyttääkseen 
likviditeettinsä ja osuus- tai osakekohtaisen 
nettoarvonsa, jollei rahamarkkinarahaston 
toimivaltainen viranomainen ole 
nimenomaisesti sallinut ulkopuolista tukea 
finanssimarkkinoiden vakauden 
säilyttämiseksi.

(47) Ulkopuolinen tuki, joka annetaan 
rahamarkkinarahastolle, jolla ei ole 
kiinteää nettoarvoa, kyseisen rahaston 
likviditeetin tai vakauden varmistamiseksi 
tai jolla on tosiasiallisesti tällaiset 
vaikutukset, lisää leviämisriskiä 
rahamarkkinarahastoalan ja muun 
finanssialan välillä. Kolmannet osapuolet, 
jotka antavat tällaista tukea, antavat sitä 
oman etunsa vuoksi, koska niillä on 
taloudellinen intressi rahamarkkinarahastoa 
hoitavassa rahastoyhtiössä tai koska ne 
haluavat välttää sen, että niiden maine 
vahingoittuu, jos niiden nimi yhdistetään 
rahamarkkinarahaston kaatumiseen. Koska 
kolmannet osapuolet eivät nimenomaisesti 
sitoudu antamaan tai takaamaan tukea, 
epävarmaksi jää, myönnettäisiinkö tukea 
silloin, kun rahamarkkinarahasto sitä 
tarvitsee. Tässä tilanteessa järjestäjän tuen 
harkinnanvaraisuus lisää 
markkinatoimijoiden keskuudessa 
epävarmuutta siitä, kuka kantaa 
rahamarkkinarahaston tappiot, kun niitä 
syntyy. Tämä epävarmuus todennäköisesti 
altistaa rahamarkkinarahaston vielä 
enemmän sijoittajapaoille taloudellisesti 
epävakaina aikoina, jolloin laajemmat 
taloudelliset riskit ovat kaikkein 
ilmeisimpiä ja jolloin herää epäilyjä 
järjestäjien vakaudesta ja niiden kyvystä 
antaa tukea niihin sidoksissa oleville 
rahamarkkinarahastoille. Näistä syistä 
rahamarkkinarahastot eivät saisi turvautua 
ulkopuoliseen tukeen säilyttääkseen 
likviditeettinsä ja osuus- tai osakekohtaisen 
nettoarvonsa, jollei rahamarkkinarahaston 
toimivaltainen viranomainen ole 
nimenomaisesti sallinut ulkopuolista tukea 
finanssimarkkinoiden vakauden 
säilyttämiseksi.

Jäsenvaltioiden olisi veronmaksajien 
rahojen turvaamiseksi varmistettava, ettei 
mikään valtion viranomainen tai alue- tai 
paikallisviranomainen myönnä 
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ulkopuolista tukea.
EAMV:n olisi näin ollen laadittava 
31 päivään heinäkuuta 2015 mennessä 
yksityiskohtaiset ohjeet seuraavista 
seikoista:
– järjestäjien myöntämän tuen 
enimmäismäärä ja sovellettavat ehdot;
– tämän asetuksen nojalla järjestettävän 
rahoituksen luonne;
– järjestettävän rahoituksen 
enimmäiskesto.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Rahamarkkinarahaston toimivaltaisen 
viranomaisen olisi tarkistettava, kykeneekö 
rahamarkkinarahasto noudattamaan 
jatkuvasti tätä asetusta. Toimivaltaisilla 
viranomaisilla on jo laajat valtuudet 
direktiivien 2009/65/EU ja 2011/61/EU 
nojalla, mutta näitä valtuuksia olisi 
laajennettava entisestään, jotta niitä 
voitaisiin käyttää myös 
rahamarkkinarahastoja koskevien uusien 
yhteisten sääntöjen yhteydessä. Lisäksi 
yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen toimivaltaisten 
viranomaisten olisi varmistettava, että 
kaikki yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavat yritykset, jotka muistuttavat 
ominaisuuksiltaan rahamarkkinarahastoja 
ja ovat olemassa tämän asetuksen tullessa 
voimaan, noudattava tätä asetusta.

(50) Jos rahamarkkinarahasto ylittää 
kynnysarvon, rahamarkkinarahaston 
toimivaltaisen viranomaisen ja EAMV:n 
olisi tämän asetuksen mukaisesti
tarkistettava, kykeneekö 
rahamarkkinarahasto noudattamaan 
jatkuvasti tätä asetusta. Toimivaltaisilla 
viranomaisilla on jo laajat valtuudet 
direktiivien 2009/65/EU ja 2011/61/EU 
nojalla, mutta näitä valtuuksia olisi 
laajennettava entisestään, jotta niitä 
voitaisiin käyttää myös 
rahamarkkinarahastoja koskevien uusien 
yhteisten sääntöjen yhteydessä. Lisäksi 
yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen toimivaltaisten 
viranomaisten olisi varmistettava, että 
kaikki yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavat yritykset, jotka muistuttavat 
ominaisuuksiltaan rahamarkkinarahastoja 
ja ovat olemassa tämän asetuksen tullessa 
voimaan, noudattava tätä asetusta.
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Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Komission olisi hyväksyttävä sisäistä 
arviointimenettelyä koskevat delegoidut 
säädökset Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

(51) Komissiolle olisi [...] siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat sisäistä arviointia. Komission 
olisi hyväksyttävä kyseinen delegoitu 
säädös 31 päivään heinäkuuta 2015 
mennessä. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan ja asetuksen (EU) 
N:o 1095/20107 15 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti tekniset 
täytäntöönpanostandardit 
täytäntöönpanosäädöksillä. EAMV:lle olisi 
annettava tehtäväksi laatia komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
jotka koskevat raportointimallia, jonka 
mukaan rahamarkkinarahastot toimittavat 

(52) Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä 31 päivään heinäkuuta 
2015 mennessä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/20107

15 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti tekniset 
täytäntöönpanostandardit 
täytäntöönpanosäädöksillä. EAMV:lle olisi 
annettava tehtäväksi laatia komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
jotka koskevat raportointimallia, jonka 
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tietonsa toimivaltaisille viranomaisille. mukaan rahamarkkinarahastot toimittavat 
tietonsa toimivaltaisille viranomaisille.

__________________ __________________
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä 
marraskuuta 2010, 
arvopaperimarkkinaviranomainen) 
perustamisesta sekä päätöksen 
N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja 
komission päätöksen 2009/77/EY 
kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, 
s. 84).

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä 
marraskuuta 2010, 
arvopaperimarkkinaviranomainen) 
perustamisesta sekä päätöksen 
N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja 
komission päätöksen 2009/77/EY 
kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, 
s. 84).

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) EAMV:n olisi voitava käyttää kaikkia 
direktiivien 2009/65/EY ja 2011/61/EU 
mukaisia valtuuksiaan myös tämän 
asetuksen yhteydessä. Lisäksi sille 
annetaan tehtäväksi laatia teknisten 
sääntely- ja täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia.

(53) EAMV:n olisi voitava käyttää kaikkia 
direktiivien 2009/65/EY ja 2011/61/EU 
mukaisia valtuuksiaan myös tämän 
asetuksen yhteydessä. Lisäksi sille 
annetaan tehtäväksi laatia teknisten 
sääntely- ja täytäntöönpanostandardien 
luonnokset 31 päivään heinäkuuta 2015 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
lisävaatimuksia tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä.

2. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
lisävaatimuksia tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä.
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Niiden jäsenvaltioiden, joissa voidaan 
tarjota kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahastoja, on sovellettava 
V lukua.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) ’yksityissijoittajilla’
(i) [uudessa MiFID:ssa]10a tarkoitettuja 
yksityisasiakkaita;
(ii) direktiivissä 2002/92/EY10b

tarkoitettuja asiakkaita;
_________
10a [uusi MiFID].
10bEuroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/92/EY, annettu 9 päivänä 
joulukuuta 2002, vakuutusedustuksesta 
(EYVL L 9, 15.1.2003, s. 3).

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa 
yritystä ei saa perustaa unioniin tai hoitaa 
tai markkinoida unionissa 
rahamarkkinarahastona, jollei sille ole 
myönnetty tämän asetuksen mukaista 
toimilupaa.

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa 
yritystä ei saa perustaa unioniin tai hoitaa 
tai markkinoida unionissa 
rahamarkkinarahastona, jollei sille ole 
myönnetty tämän asetuksen mukaista 
toimilupaa.
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Rahamarkkinarahasto tai 
rahamarkkinarahaston hoitaja voi olla 
sijoittautunut kolmanteen maahan 
edellyttäen, että kyseinen kolmas maa ei 
ole maa, 
– jossa veroja ei kanneta lainkaan tai 
verotus on nimellistä,
– jossa ei ole tosiasiallista tietojenvaihtoa 
ulkomaisten veroviranomaisten kanssa,
– jonka lainsäädäntö tai oikeudelliset tai 
hallinnolliset määräykset eivät ole 
avoimia,
– jossa ei ole merkittävän paikallisen 
läsnäolon vaatimusta tai 
– joka markkinoi itseään offshore-
rahoituskeskuksena.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
myönnetään lupa toimia 
rahamarkkinarahastona vain, jos sen 
toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt direktiivin 2011/61/EU nojalla 
toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan hakemuksen 
hoitaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa sekä 
rahaston säännöt ja säilytysyhteisön 
valinnan.

1. Vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
myönnetään lupa toimia 
rahamarkkinarahastona vain, jos sen
toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt direktiivin 2011/61/EU nojalla 
toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan hakemuksen 
hoitaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa sekä 
rahaston säännöt ja säilytysyhteisön 
valinnan.

Rahamarkkinarahastona toimiva 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai 
rahamarkkinarahastona toimivan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
olla sijoittautunut kolmanteen maahan 
edellyttäen, että kyseinen kolmas maa ei 
ole maa,
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– jossa veroja ei kanneta lainkaan tai 
verotus on nimellistä,
– jossa ei ole tosiasiallista tietojenvaihtoa 
ulkomaisten veroviranomaisten kanssa,
– jonka lainsäädäntö tai oikeudelliset tai 
hallinnolliset määräykset eivät ole 
avoimia,
– jossa ei ole merkittävän paikallisen 
läsnäolon vaatimusta,
– joka markkinoi itseään offshore-
rahoituskeskuksena.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) muiden rahamarkkinarahastojen 
osuudet tai osakkeet.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään […].

EAMV toimittaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset komissiolle 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rahamarkkinarahasto saa sijoittaa 
johdannaisinstrumenttiin, jos sillä käydään 
kauppaa direktiivin 2009/65/EC 50 artiklan 
1 kohdan a, b tai c alakohdassa 
tarkoitetulla säännellyllä markkinapaikalla 
tai OTC-markkinoilla, edellyttäen, että 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät 
kaikissa tapauksissa:

Rahamarkkinarahasto saa sijoittaa 
johdannaisinstrumenttiin, jos sillä käydään 
kauppaa direktiivin 2009/65/EY 50 artiklan 
1 kohdan a, b tai c alakohdassa 
tarkoitetulla säännellyllä markkinapaikalla 
tai [uusi MiFID] määritellyllä 
järjestäytyneellä kauppapaikalla.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kun Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) 
rekisteröimä luottoluokituslaitos antaa 
rahamarkkinainstrumenttien 
liikkeeseenlaskijalle luottoluokituksen, 
luottoluokituksen alentaminen kyseisen 
laitoksen käyttämien kahden korkeimman 
lyhtyaikaisen luottoluokituksen alapuolelle 
katsotaan c alakohtaa sovellettaessa 
olennaiseksi muutokseksi, joka velvoittaa 
rahastonhoitajan käynnistämään uuden 
luokitusmenettelyn;

(d) kun Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) 
rekisteröimä luottoluokituslaitos antaa 
rahamarkkinainstrumenttien 
liikkeeseenlaskijalle luottoluokituksen, 
luottoluokituksen alentaminen kyseisen 
laitoksen käyttämien kahden korkeimman 
lyhtyaikaisen luottoluokituksen alapuolelle 
katsotaan c alakohtaa sovellettaessa 
olennaiseksi muutokseksi, joka velvoittaa 
rahastonhoitajan käynnistämään 
rahamarkkinainstrumentin luoton laatua 
koskevan uuden luokitusmenettelyn sen 
varmistamiseksi, että kyseinen 
instrumentti on edelleen korkealaatuinen;

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 44 
artiklan mukaisesti delegoidut säädökset, 
joissa määritetään seuraavat seikat:

EAMV laatii 31 päivään heinäkuuta 2015 
mennessä teknisten sääntelystandardien 
luonnokset, joissa määritetään seuraavat 
seikat:

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tavanomainen rahamarkkinarahasto voi 
2 kohdassa asetetuista yksittäisistä rajoista 
huolimatta yhdistää seuraavia 
omaisuuseriä, kun niiden yhdistäminen 
johtaisi siihen, että enintään 15 prosenttia 
kyseisen rahamarkkinarahaston varoista 
sijoitetaan yhteen ainoaan yhteisöön:

3. Tavanomainen rahamarkkinarahasto voi 
2 kohdassa asetetuista yksittäisistä rajoista 
huolimatta ja 14 artiklasta poiketen
yhdistää seuraavia omaisuuseriä, kun 
niiden yhdistäminen johtaisi siihen, että 
enintään 15 prosenttia kyseisen 
rahamarkkinarahaston varoista sijoitetaan 
yhteen ainoaan yhteisöön:

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahamarkkinarahasto tai 
rahamarkkinarahaston hoitaja ei saa 
pyytää luottoluokituslaitosta tekemään 
rahamarkkinarahastosta luottoluokitusta 
tai rahoittaa sen rahamarkkinarahastosta 

Poistetaan.
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tekemää luottoluokitusta.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. EAMV antaa ohjeet, joissa määritetään 
stressitestiskenaarioiden viiteparametrit, 
joiden on sisällyttävä stressitesteihin, 
ottaen huomioon 1 kohdassa esitetyt 
tekijät. Ohjeet on saatettava ajan tasalle 
vähintään kerran vuodessa ottaen 
huomioon uusimmat markkinamuutokset.

7. EAMV antaa 31 päivään heinäkuuta 
2015 mennessä ohjeet, joissa määritetään 
stressitestiskenaarioiden viiteparametrit, 
joiden on sisällyttävä stressitesteihin, 
ottaen huomioon 1 kohdassa esitetyt 
tekijät. Ohjeet on saatettava ajan tasalle 
vähintään kerran vuodessa ottaen 
huomioon uusimmat markkinamuutokset.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
markkinahintaan arvostamisen ja 
4 kohdassa tarkoitetun malliin perustuvan 
arvostamisen lisäksi kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston omaisuuserät 
voidaan arvostaa myös jaksotettuun 
hankintamenoon perustuvalla 
arvostusmenetelmällä.

5. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
markkinahintaan arvostamisen ja 
4 kohdassa tarkoitetun malliin perustuvan 
arvostamisen lisäksi kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston omaisuuserät 
voidaan arvostaa myös jaksotettuun 
hankintamenoon perustuvalla 
arvostusmenetelmällä.

Jaksotettuun hankintamenoon perustuvaa 
menetelmää sovelletaan ainoastaan 
silloin, kun sen katsotaan mahdollistavan 
instrumentin hinnan asianmukaisen 
lähentämisen.
Koska riski väärästä hinnoittelusta kasvaa 
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pitkäaikaisten kohde-etuuksien kohdalla, 
jaksottamista sovelletaan ainoastaan 
instrumentteihin, joiden jäljellä oleva 
maturiteetti on lyhyt ja jotka eivät ole 
erityisen herkkiä markkinatekijöille. 
Jäljellä oleva maturiteetti saa olla 
enintään 90 päivää.
On otettava käyttöön olennaisuusrajat ja 
eskalointimenettelyt sen varmistamiseksi, 
että korjaavat toimenpiteet toteutetaan 
pikaisesti silloin, kun jaksotettuun 
hankintamenoon perustuva menetelmä ei 
enää tuota luotettavaa instrumenttien 
hinnan lähentämistä; kokonaissalkun 
ollessa kyseessä 10 korkopisteen 
kynnysarvoja pidetään asianmukaisina.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla
Kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahastoja ei tarjota 
yksityissijoittajille.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Kunkin kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston on otettava käyttöön 
nettoarvopuskuri, jonka on aina oltava 

Kunkin kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston on otettava 
31 päivään joulukuuta 2014 mennessä
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vähintään 3 prosenttia kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston omaisuuserien 
kokonaisarvosta, sekä pidettävä sitä yllä. 
Kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahaston 
omaisuuserien kokonaisarvo saadaan 
laskemalla yhteen kyseisen rahaston 
kaikkien 26 artiklan 3 tai 4 kohdan 
mukaisesti määritettyjen omaisuuserien 
arvot.

käyttöön nettoarvopuskuri, jonka on aina 
oltava vähintään 3 prosenttia kiinteän 
nettoarvon rahamarkkinarahaston 
omaisuuserien kokonaisarvosta, sekä 
pidettävä sitä yllä. Kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston omaisuuserien 
kokonaisarvo saadaan laskemalla yhteen 
kyseisen rahaston kaikkien 26 artiklan 3 tai 
4 kohdan mukaisesti määritettyjen 
omaisuuserien arvot.

[EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: viiden vuoden kuluttua 
[tämän asetuksen voimaantulosta] kaikki 
kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahastot, jotka ovat 
sijoittautuneet unioniin tai joita hoidetaan 
tai markkinoidaan unionissa, muutetaan 
kelluvan nettoarvon 
rahamarkkinarahastoiksi.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos nettoarvopuskurin määrä pienenee 
alle 3 prosentin, asiasta on välittömästi 
ilmoitettava kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

1. Kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja EAMV:lle on 
välittömästi annettava tiedoksi tarpeelliset 
asiakirjat, joissa vahvistetaan puskurin 
olemassaolo, ja ilmoitettava, jos 
nettoarvopuskurin määrä pienenee alle 
3 prosentin. 

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ulkopuolisella tuella tarkoitetaan 
kolmannen osapuolen tarjoamaa suoraa tai 
välillistä tukea, joka on tarkoitettu tai 
johtaisi käytännössä rahamarkkinarahaston 
likviditeetin takaamiseen tai 
rahamarkkinarahaston osuus- tai 
osakekohtaisen nettoarvon vakauttamiseen.

Ulkopuolisella tuella tarkoitetaan 
kolmannen osapuolen tarjoamaa suoraa tai 
välillistä tukea, joka on tarkoitettu tai 
johtaisi käytännössä rahamarkkinarahaston 
likviditeetin takaamiseen tai 
rahamarkkinarahaston osuus- tai 
osakekohtaisen nettoarvon vakauttamiseen. 
Mitkään valtion viranomaiset, alue- tai 
paikallisviranomaiset eivät saa myöntää 
ulkopuolista tukea.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Mitkään valtion viranomaiset, alue-
tai paikallisviranomaiset eivät saa 
myöntää ulkopuolista tukea.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
EAMV:n suuntaviivat

EAMV laatii 31 päivään heinäkuuta 2015 
mennessä yksityiskohtaiset ohjeet 
rahoituksen järjestämisestä seuraavien 
seikkojen osalta: 
– järjestäjien mahdollisesti antaman tuen 
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enimmäismäärä ja sovellettavat ehdot;
– järjestettävän rahoituksen luonne.
– järjestettävän rahoituksen kesto.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahaston 
on ilmoitettava selvästi olevansa tällainen 
rahamarkkinarahasto kaikissa kyseisen 
rahamarkkinarahaston tai sen hoitajan 
antamissa ulkoisissa tai sisäisissä 
asiakirjoissa, raporteissa, lausunnoissa, 
mainoksissa, kirjeissä tai muissa 
kirjallisissa todisteissa, jotka on osoitettu 
tai tarkoitettu jaettavaksi kyseisen 
rahamarkkinarahaston tai sen hoitajan 
mahdollisille sijoittajille, 
osuudenhaltijoille, osakkeenomistajille tai 
toimivaltaisille viranomaisille.

Kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahaston 
on ilmoitettava selvästi olevansa tällainen 
rahamarkkinarahasto kaikissa kyseisen 
rahamarkkinarahaston tai sen hoitajan 
antamissa ulkoisissa tai sisäisissä 
asiakirjoissa, raporteissa, lausunnoissa, 
mainoksissa, kirjeissä tai muissa 
kirjallisissa todisteissa, jotka on osoitettu 
tai tarkoitettu jaettavaksi kyseisen 
rahamarkkinarahaston tai sen hoitajan 
mahdollisille sijoittajille, 
osuudenhaltijoille, osakkeenomistajille tai 
toimivaltaisille viranomaisille.

Kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston on sijoittajan 
pyynnöstä ilmoitettava nettoarvosta.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rahamarkkinarahastojen palkka- ja 
palkkiopolitiikan on oltava avointa. 
Rahamarkkinarahastojen on näin ollen 
laadittava palkka- ja 
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palkkiopolitiikka ja -käytännöt, jotka ovat 
sopusoinnussa moitteettoman ja 
tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja 
edistävät sitä eivätkä kannusta 
riskinottoon, joka on ristiriidassa 
rahamarkkinarahastojen riskiprofiilien, 
sääntöjen tai perustamisasiakirjojen 
kanssa, ja sovellettava tällaista politiikkaa 
ja tällaisia käytäntöjä.
2. Palkkojen kiinteiden ja muuttuvien 
osien ja lisäeläke-etuuksien on kuuluttava 
palkka- ja palkkiopolitiikan ja -
käytäntöjen piiriin.
3. Palkka- ja palkkiopolitiikkaa ja 
-käytäntöjä on sovellettava seuraaviin 
henkilöstöryhmiin, mukaan luettuina 
työntekijät ja muut henkilöstön jäsenet, 
esimerkiksi, mutta ei yksinomaan, 
väliaikainen tai sopimussuhteinen 
henkilöstö, rahaston tai alarahaston 
tasolla:
(a) rahastonhoitajat;
(b) muut sellaiset henkilöt kuin 
rahastonhoitajat, jotka tekevät rahaston 
riskiasemaan vaikuttavia 
sijoituspäätöksiä;
(c) rahastonhoitajien lisäksi muut 
henkilöt, joilla on valta vaikuttaa 
henkilöstöön, sijoituspolitiikan 
neuvonantajat ja analyytikot mukaan 
luettuina;
(d) toimiva johto, riskinottajat, 
valvontatoimintoja hoitavat henkilöt; ja
(e) kaikki muut työntekijät tai henkilöstön 
jäsenet, esimerkiksi, mutta ei yksinomaan, 
väliaikainen tai sopimussuhteinen 
henkilöstö, joiden saama kokonaispalkka 
tai -palkkio sijoittuu samaan palkka- ja 
palkkiohaarukkaan toimivan johdon ja 
päätöksentekijöiden kanssa ja joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus niiden hoitamien 
rahastoyhtiöiden tai 
rahamarkkinarahastojen riskiprofiileihin.
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Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahamarkkinarahaston hoitajan on 
annettava rahamarkkinarahaston 
toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot 
jokaisesta hoidettavasta 
rahamarkkinarahastosta vähintään 
neljännesvuosittain. Rahaston hoitajan on 
pyynnöstä annettava tiedot myös rahaston 
hoitajan toimivaltaiselle viranomaiselle, jos 
tämä on eri kuin rahamarkkinarahaston 
toimivaltainen viranomainen.

1. Rahamarkkinarahaston hoitajan on 
annettava rahamarkkinarahaston 
toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot 
jokaisesta hoidettavasta 
rahamarkkinarahastosta vähintään 
neljännesvuosittain. Rahaston hoitajan on 
annettava tiedot myös rahaston hoitajan 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jos tämä on 
eri kuin rahamarkkinarahaston 
toimivaltainen viranomainen.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimvaltaisten viranomaisten on 
valvottava jatkuvasti tämän asetuksen 
noudattamista.

1. EAMV:n on valvottava jatkuvasti yli 
10 miljardin omaisuuseriä hoitavia 
rahamarkkinarahastoja, kykenevätkö ne 
noudattamaan tätä asetusta.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
valvottava jatkuvasti muita rahastoja.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Rahamarkkinarahaston toimivaltaisen 
viranomaisen vastuulla on valvoa, että 
rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa vahvistettuja 
velvoitteita sekä esitteessä vahvistettuja 
velvoitteita, joiden on oltava tämän 
asetuksen mukaisia, noudatetaan.

3. EAMV:n ja rahamarkkinarahaston 
toimivaltaisen viranomaisen, riippuen 
siitä, minkätyyppisten 
rahamarkkinarahastojen valvonnasta ne 
vastaavat, vastuulla on valvoa, että 
rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa vahvistettuja 
velvoitteita sekä esitteessä vahvistettuja 
velvoitteita, joiden on oltava tämän 
asetuksen mukaisia, noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rahamarkkinarahaston hoitajan 
toimivaltaisen viranomaisen vastuulla on 
valvoa, että rahaston hoitajan järjestelyt ja 
organisaatio ovat asianmukaiset, jotta 
rahaston hoitaja voi noudattaa kaikkien 
hoitamiensa rahamarkkinarahastojen 
perustamista ja toimintaa koskevia 
velvoitteita ja sääntöjä.

4. EAMV:n ja rahamarkkinarahaston 
hoitajan toimivaltaisen viranomaisen,
riippuen siitä, minkätyyppisten 
rahamarkkinarahastojen valvonnasta ne 
vastaavat, vastuulla on valvoa, että 
rahaston hoitajan järjestelyt ja organisaatio 
ovat asianmukaiset, jotta rahaston hoitaja 
voi noudattaa kaikkien hoitamiensa 
rahamarkkinarahastojen perustamista ja 
toimintaa koskevia velvoitteita ja sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 5. EAMV:n ja toimivaltaisten 
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valvottava yhteissijoitusyrityksiä ja 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, jotka on 
perustettu niiden alueelle tai joita 
markkinoidaan niiden alueella, sen 
varmistamiseksi, etteivät ne käytä 
”rahamarkkinarahasto”-nimitystä tai anna 
ymmärtää olevansa rahamarkkinarahastoja, 
paitsi jos ne noudattavat tätä asetusta.

viranomaisten, riippuen siitä, 
minkätyyppisten rahamarkkinarahastojen 
valvonnasta ne vastaavat, on valvottava 
yhteissijoitusyrityksiä ja vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, jotka on perustettu niiden 
alueelle tai joita markkinoidaan niiden 
alueella, sen varmistamiseksi, etteivät ne 
käytä ”rahamarkkinarahasto”-nimitystä tai 
anna ymmärtää olevansa 
rahamarkkinarahastoja, paitsi jos ne 
noudattavat tätä asetusta.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka 
ovat tarpeen niiden tämän asetuksen 
mukaisten tehtävien hoitamiseksi.

1. EAMV:lla ja toimivaltaisilla 
viranomaisilla, riippuen siitä, 
minkätyyppisten rahamarkkinarahastojen 
valvonnasta ne vastaavat, on oltava kaikki 
valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat 
tarpeen niiden tämän asetuksen mukaisten 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 30 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä 
säädetään, olemassa oleva 
yhteissijoitusyritys tai vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto, joka täyttää 2 artiklan 
10 kohdassa säädetyt kiinteän nettoarvon 

Poistetaan.
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rahamarkkinarahaston 
määrittelyperusteet, on otettava käyttöön 
nettoarvopuskuri, joka on suuruudeltaan 
vähintään
(a) 1 prosentti kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston omaisuuserien 
kokonaisarvosta, yhden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta;
(b) 2 prosenttia kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston omaisuuserien 
kokonaisarvosta, kahden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta;
(c) 3 prosenttia kiinteän nettoarvon 
rahamarkkinarahaston omaisuuserien 
kokonaisarvosta, kolmen vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sovellettaessa tämän artiklan 3 kohtaa, 
33 ja 34 artiklassa olevat viittaukset 
3 prosenttiin on tulkittava viittauksiksi 
3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainittuihin nettoarvopuskurin määriin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 13 ja 19 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 

2. Siirretään 13 ja 19 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
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komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä 
alkaen.

komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä 
alkaen. Komissio hyväksyy 13 ja 
19 artiklassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset viimeistään 31 päivänä 
heinäkuuta 2015.

Or. en
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PERUSTELUT

Taustaa

Varjopankkitoiminta on luoton välittämisjärjestelmä, johon liittyy tavanomaisen 
pankkitoiminnan ulkopuolisia tahoja ja toimintoja. Varjopankkeja ei säännellä samoin kuin 
pankkeja, vaikka ne toimivat pankkien tavoin. Finanssimarkkinoiden vakauden 
valvontaryhmän (FSB) karkean arvion mukaan maailmanlaajuisen varjopankkijärjestelmän 
koko oli vuonna 2011 noin 52 triljoonaa. Varjopankkijärjestelmän osuus koko 
rahoitusjärjestelmästä on 25–30 prosenttia ja pankkien varoista 50 prosenttia; 
Varjopankkitoiminnalla on siksi huomatta systeeminen merkitys Euroopan 
rahoitusjärjestelmälle.

Rahamarkkinarahastoja olisi pidettävä tärkeinä varjopankkitoiminnan laitoksina.

Rahoitusmarkkinarahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa lyhytaikaisiin velkoihin, kuten 
pankkien, hallitusten tai yritysten liikkeeseen laskemiin rahamarkkinainstrumentteihin.  
Rahamarkkinainstrumentteihin kuuluvat perinteisesti velkasitoumukset, yritystodistukset tai 
sijoitustodistukset.

Koska rahamarkkinarahastojen ja pankkisektorin sekä rahamarkkinarahastojen ja yritys- ja 
julkisen rahoituksen välillä on systeeminen yhteys, finanssimarkkinoiden vakauden 
valvontaryhmä (FSB), kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö (IOSCO), 
Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti 
pitävät rahamarkkinarahastoja tärkeinä varjopankkien kaltaisina laitoksina.

Euroopan parlamentti korosti 20. marraskuuta 2012 annetussa varjopankkitoimintaa 
koskevassa mietinnössään, että rahamarkkinarahastoihin olisi sovellettava toimenpiteitä, jotka 
on suunnattu vähentämään erityisiä talletuspakoihin liittyviä riskejä, jotta 
rahoitusjärjestelmästä tulisi vakaampi.

Rahamarkkinarahaston rooli ja merkitys

Rahamarkkinarahastot ovat tärkeä lyhytaikaisen rahoituksen lähde finanssilaitoksille, 
yrityksille ja valtioille. Euroopan unionissa noin 22 prosenttia joko valtioiden tai 
yrityssektorin liikkeeseen laskemista lyhytaikaisista velkainstrumenteista on 
rahamarkkinarahastojen hallussa. Rahamarkkinarahastot ovat merkinneet 38 prosenttia 
pankkisektorin liikkeeseen laskemasta lyhytaikaisesta velasta. Rahamarkkinarahaston 
sijoitussalkussa EU:ssa on noin yhden triljoonan omaisuuserät.

Rahamarkkinarahastoilla oli tärkeä rooli 2007–2008 finanssikriisissä.
Euroopassa useat niin kutsutut ”tehostetut rahamarkkinarahastot” joutuivat kärsimään 
Yhdysvaltain subprime-asuntoluottomarkkinoiden romahtamisesta kesällä 2007, ja 
järjestäjäpankkien oli joko tuettava rahastoja tai rahastot lakkautettiin. Vertailun vuoksi 
todettakoon, että Yhdysvallat koki mittasuhteiltaan paljon suuremman kriisin, kun yksi 



PE523.111v01-00 32/34 PR\1010062FI.doc

FI

johtava rahasto, Reserve Primary Fund, ”broke the buck” eli ei kyennyt pitämään 
nettoarvoaan yhtenä Yhdysvaltain dollarina Lehman Brothers -pankin romahtamisen jälkeen.  
Tämä tapahtuma käynnisti rahamarkkinarahastojen paon, jolloin noin 310 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria – lähes 10 prosenttia kaikista hoidettavista omaisuuseristä – vedettiin 
kyseisistä rahastoista ainoastaan muutamassa päivässä, mikä aiheutti häiriöitä 
yritystodistusten markkinoilla ja pakotti Yhdysvaltain viranomaiset ryhtymään 
toimenpiteisiin, muun muassa tekemään kaksi likviditeettisopimusta ja laajentamaan 
talletussuojaa (rahamarkkinarahastoja koskeva EJRK-paperi 2012).

Kun otetaan huomioon rahamarkkinarahastojen tärkeä rooli kriisissä, rahastot pyysivät 
sääntelyviranomaisia Atlantin molemmin puolin Atlantin tarkastelemaan laajasti niihin 
sovellettavaa sääntelykehystä. Uudet suuntaviivat hyväksyttiin unionissa vuonna 2010 ja 
määrättiin luottojen laatua ja perustana olevien arvopapereiden maturiteettia koskevat tiukat
normit sekä vaadittiin sijoittajille suunnattavan tiedotuksen parantamista. Vaikka katsotaan, 
että näillä aloitteilla on huomattavasti parannettu rahamarkkinarahastoja koskevaa asetusta, 
Yhdysvalloissa ja kansainvälisellä tasolla keskustellaan yhä siitä, kuinka 
rahamarkkinarahastoihin liittyviä systeemisiä riskejä ja erityisesti rahastojen alttiutta 
investoijapaoille voitaisiin vähentää.  

 Esittelijä katsoo siksi, että tämän rahastomarkkinarahastojen systeemisen merkityksen ja 
niiden finanssikriisin aikaisen valtavan tärkeän roolin vuoksi komission ehdotusta 
rahamarkkinarahastoalan sääntelystä on pidettävä myönteisenä.

Komission ehdotus ja esittelijän ehdotukset

Näiden rakenteellisten heikkouksien vuoksi ja sen vuoksi, että sijoittajat mieltävät usein 
rahamarkkinarahastoihin sijoitetut varat taattuina investointeina, tarvitaan tiukkaa 
sääntelykehystä, jotta voidaan puuttua maksuvalmiutta ja maturiteetin muuntumista koskeviin 
ongelmiin ja tehdä rahamarkkinarahastoista vakaampia vaarantamatta niiden tärkeää roolia 
reaalitalouden lyhytaikaisen rahoituksen alalla.  Komission ehdotuksella vahvistetaan 
rahamarkkinarahastoihin liittyviä maksuvalmiutta, hajauttamista ja keskittämistä koskevia 
vaatimuksia ja tehdään rahastoista siten avoimempia ja vakaampia.

Esittelijä pitää näitä toimenpiteitä myönteisinä, mutta on sitä mieltä, että seuraavissa kohdissa 
olisi mentävä pidemmälle.

Ensinnäkin, jotta voidaan puuttua mahdollisiin talletuspakoihin mahdollisimman tehokkaasti 
ja tehdä rahoitusjärjestelmästä vakaampi, on tarpeen ottaa käyttöön kiinteän nettoarvon 
rahastoja koskevia lisätoimenpiteitä. Esittelijä katsoo varjopankkitoimintaa koskevan 
Euroopan parlamentin mietinnön mukaisesti, että ”vakaan nettoarvon 
rahamarkkinarahastoihin olisi sovellettava toimenpiteitä, jotka on suunnattu vähentämään 
niiden vakaaseen nettoarvoon liittyviä erityisiä riskejä ja sisällyttämään näistä riskeistä 
aiheutuvat kustannukset”. Esittelijöiden mielestä kustannusten sisällyttäminen järjestyy 
parhaiten kolmen prosentin pääomapuskurin avulla, joka olisi perustettava vuoden 2014 
loppuun mennessä. Vuoden 2019 loppuun mennessä, kaikki kiinteän nettoarvon rahastot olisi 
muunnettava kelluvan nettoarvon rahastoiksi, koska siten rahamarkkinarahastoista tulee 
avoimempia niiden kohde-etuuksien reaaliarvon suhteen ja siten vähemmän alttiita 
talletuspaoille.
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Toiseksi, koska veroparatiisit ovat hyvin haitallisia kansainväliselle taloudelle ja koska 
veroparatiisien torjuminen on kansainvälisen asialistan keskiössä, kuten Pietarissa syyskuussa 
2013 kokoontuneessa G20:ssa ja helmikuussa 2013 kokoontuneessa valtiovarainministereiden 
ja keskuspankkien pääjohtajien G20:ssa sekä veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien 
torjunnasta toukokuussa 2013 annetussa Euroopan parlamentin mietinnössä tuotiin esiin, sekä 
koska hyvin suuri osa varjopankkitoiminnasta ja -yhteisöistä toimii veroparatiiseista käsin, 
esittelijä on vakaasti sitä mieltä, että on toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei 
rahamarkkinarahastoja perusteta veroparatiiseihin.

Lopuksi esittelijä katsoo, että hyväksyttäviä omaisuuseriä, joihin rahamarkkinarahastot voivat 
sijoittaa, olisi lisättävä tietyllä prosenttiosuudella muissa rahamarkkinarahastoissa sillä 
edellytyksellä, että tietyt tiukat ehdot täytetään.

Esittelijä pitää myönteisinä muita komission ehdottamia toimenpiteitä, jotka koskevat 
avoimuuden lisäämistä ja katsoo, että myös rahamarkkinarahastojen palkka- ja 
palkkiopolitiikan ja -käytäntöjen avoimuutta olisi lisättävä. Lisäksi kiinteän nettoarvon 
rahastojen olisi kyettävä antamaan milloin tahansa osuuksien nettoarvo sijoittajille.

Luotettavan näkemyksen saamiseksi rahamarkkinarahastojen omaisuuserien arvosta ja 
rahastojen riskipolitiikasta, tunnustetun luokituslaitoksen antamasta luokituksesta voisi olla 
hyötyä. Vaikka esittelijä vastustaa kaikenlaista mekaanista riippuvuutta ulkoisista 
luottoluokituksista, hän ei kuitenkaan kannata sitä, että rahamarkkinarahastoja kiellettäisiin 
pyytämästä EAMV:n tunnustaman luokituslaitoksen arviointia tai sen rahoittamista, sikäli 
kuin kaikkia luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen säännöksiä noudatetaan.  Tästä 
näkökulmasta katsottuna on myös ratkaisevan tärkeää, että sisäinen arviointimenetelmä on 
luotettava ja toimiva ja ettei siinä ole eturistiriitaa.

Jotta voidaan arvioida rahoitustuotteita, joihin rahamarkkinarahastot ovat investoineet, on 
ensiarvoisen tärkeää, että arviointimenetelmää on kestävä ja luotettava. Esittelijä katsoo siksi, 
että kiinteän nettoarvon rahastojen käyttämä jaksotetun hankintamenon malli on hyödyllinen, 
jos yksityiskohtaisemmat edellytykset täyttyvät. Hän katsoo myös, että erityisesti jäljellä 
olevan maturiteetin enimmäiskesto olisi rajoitettava 90 päivään, ja kun jaksotettua 
hankintamenoa koskeva menetelmä ei enää mahdollista luotettavaa instrumenttien hinnan 
lähentämistä, olisi toteutettava korjaavia toimia. 

Kiinteän nettoarvon rahastojen järjestäjän tuki on rajoitettava pääomapuskurin 
muodostamiseen.  Poikkeustapauksissa myös kelluvan nettoarvon rahastot voivat hakea 
ulkopuolista tukea, mutta mitkään valtion viranomaiset, alue- tai paikallisviranomaiset eivät 
saa sitä antaa.
Lisäksi tarvitaan lisää avoimutta siitä enimmäismäärästä, jolla kelluvan nettoarvon rahastoa 
voidaan tukea, sekä siitä, kuinka kauan järjestäjän tuki voi enimmillään kestää ja 
minkämuotoista se voi olla.
EAMV laatii siksi tarvittavat yksityiskohtaiset ohjeet.

Kun otetaan huomioon useiden rahamarkkinarahastojen systeeminen merkitys ja tuleva 
systeemisiä pankkeja koskeva EKP:n suora valvonta pankkiunionin puitteissa, esittelijä 
katsoo, että EAMV:lle olisi annettava vastuu suurimpien systeemisten 
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rahamarkkinarahastojen suorasta valvonnasta yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen 
kanssa.


