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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
penningmarknadsfonder
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0615),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0263/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Finansiella derivatinstrument bör 
endast vara kvalificerade som investeringar 
för en penningmarknadsfond om syftet är 
att säkra ränte- och valutarisk, och bör 
endast ha räntor, valutor eller index som 
underliggande instrument. Användning av 
derivat för andra syften eller som har 
någon annan underliggande tillgång bör 
förbjudas. Derivat bör endast användas 
som ett komplement till fondstrategin och 
inte som ett huvudsakligt verktyg för att 

(25) Finansiella derivatinstrument bör 
endast vara kvalificerade som investeringar 
för en penningmarknadsfond om syftet är 
att säkra ränte- och valutarisk, och bör 
endast ha räntor, valutor eller index som 
underliggande instrument. Användning av 
derivat för andra syften eller som har 
någon annan underliggande tillgång bör 
förbjudas. Derivat bör endast användas 
som ett komplement till fondstrategin och 
inte som ett huvudsakligt verktyg för att 
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uppnå fondens mål. Om en 
penningmarknadsfond investerar i 
tillgångar i en annan valuta än fondens 
valuta förväntas förvaltaren av 
penningmarknadsfonden säkra hela 
valutariskexponeringen, inklusive via 
derivat.

uppnå fondens mål. Om en 
penningmarknadsfond investerar i 
tillgångar i en annan valuta än fondens 
valuta förväntas förvaltaren av 
penningmarknadsfonden säkra hela 
valutariskexponeringen, inklusive via 
derivat. Penningmarknadsfonder bör ha 
rätt att investera i finansiella 
derivatinstrument om det berörda 
instrumentet handlas på en sådan 
reglerad marknad som anges i artikel 50.1 
a–c  i direktiv 2009/65/EG eller på en 
organiserad handelsplats i enlighet med 
[nya MiFID]4a.
___________________
4a EUT L ...

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Penningmarknadsfonder bör ha rätt 
att investera i andra 
penningmarknadsfonders andelar för att 
undvika risken för att begränsa valet av 
godtagbara tillgångar till en nivå som inte 
är optimal för investeraren.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Det är viktigt att riskhanteringen i (39) För att säkerställa lämplig 
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penningmarknadsfonder inte påverkas av 
kortfristiga beslut som grundar sig på 
penningmarknadsfondens kreditbetyg. 
Därför måste det vara förbjudet för 
penningmarknadsfonder eller deras 
förvaltare att begära att 
penningmarknadsfonden betygsätts av ett 
kreditvärderingsföretag för att undvika att 
detta befintliga betyg används i 
marknadsföringssyfte. 
Penningmarknadsfonden eller dess 
förvaltare bör också avhålla sig från att 
använda alternativa metoder för att låta 
betygsätta penningmarknadsfonden. Om 
penningmarknadsfonden betygsätts 
externt, antingen på ett 
kreditvärderingsföretags eget initiativ 
eller på begäran av en tredje part som är 
oberoende från penningmarknadsfonden 
eller förvaltaren och inte agerar på 
uppdrag av någon av dem, bör 
penningmarknadsfondens förvaltare 
avhålla sig från att förlita sig på kriterier 
som kopplas till det externa kreditbetyget.
För att säkerställa lämplig 
likviditetshantering måste 
penningmarknadsfonden upprätta sunda 
strategier och rutiner för att lära känna sina 
investerare. De strategier som förvaltaren 
måste införa bör hjälpa till att skapa en 
förståelse för penningmarknadsfondens 
investerarbas och syfta till att försöka 
förutse stora fonduttag. För att undvika att 
penningmarknadsfonden ställs inför 
plötsliga stora uttag bör man särskilt 
observera stora investerare som utgör en 
stor andel av penningmarknadsfondens 
tillgångar, till exempel en investerare som 
har en större andel av tillgångarna än som 
förfaller på daglig basis. I så fall bör 
penningmarknadsfonden öka sin andel av 
tillgångar som förfaller varje dag så att de 
matchar investeraren i fråga. Förvaltaren 
bör om möjligt undersöka investerarnas 
identitet, även om de representeras av 
förvaltarkonton, portaler eller andra 
indirekta köpare.

likviditetshantering måste 
penningmarknadsfonden upprätta sunda 
strategier och rutiner för att lära känna sina 
investerare. De strategier som förvaltaren 
måste införa bör hjälpa till att skapa en 
förståelse för penningmarknadsfondens 
investerarbas och syfta till att försöka 
förutse stora fonduttag. För att undvika att 
penningmarknadsfonden ställs inför 
plötsliga stora uttag bör man särskilt 
observera stora investerare som utgör en 
stor andel av penningmarknadsfondens 
tillgångar, till exempel en investerare som 
har en större andel av tillgångarna än som 
förfaller på daglig basis. I så fall bör 
penningmarknadsfonden öka sin andel av 
tillgångar som förfaller varje dag så att de 
matchar investeraren i fråga. Förvaltaren 
bör om möjligt undersöka investerarnas 
identitet, även om de representeras av 
förvaltarkonton, portaler eller andra 
indirekta köpare.
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Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Den finansiella krisen är ett bevis 
på att det sätt penningmarknadsfonder 
med fast fondandelsvärde agerar och är 
beskaffade gör dem mer sårbara för 
destabiliserande rusningar som snabbt 
kan sprida sig mellan fonderna och 
medföra försämrad likviditet och tillgång 
till kredit på kort sikt, särskilt för banker. 
Penningmarknadsfonder med fast 
fondandelsvärde bör därför inte erbjudas 
icke-professionella investerare.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att möjliggöra för 
penningmarknadsfonder med fast 
fondandelsvärde att behålla sina särskilda 
egenskaper kan sådana fonder tillåtas att 
även använda värdering till nettokostnad 
som metod för att fastställa det fasta 
fondandelsvärdet. För att säkerställa 
ständig övervakning av skillnaden mellan 
det fasta fondandelsvärdet och 
fondandelsvärdet bör dock en 
penningmarknadsfond med fast 
fondandelsvärde även beräkna värdet på 
sina tillgångar på grundval av 
marknadsvärderings- eller 

(43) För att möjliggöra för 
penningmarknadsfonder med fast 
fondandelsvärde att behålla sina särskilda 
egenskaper kan sådana fonder tillåtas att 
även använda värdering till nettokostnad 
som metod för att fastställa det fasta 
fondandelsvärdet.
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modellvärderingsmetoden.

Nettokostnadsmetoden bör endast 
tillämpas om den anses kunna möjliggöra 
en lämplig approximering av priset på 
instrumentet.
Eftersom risken för felaktig prissättning 
ökar med mer långfristiga underliggande 
tillgångar, bör användningen av 
avskrivningar begränsas till instrument 
med kort återstående löptid och under 
förutsättning att instrumenten inte 
uppvisar någon särskild känslighet för 
marknadsfaktorer. En återstående löptid 
på 90 dagar bör generellt betraktas som 
ett maximum.
Väsentlighetströskelvärden och 
eskaleringsförfaranden bör införas för att 
garantera att korrigerande åtgärder 
snabbt vidtas när nettokostnadsvärdet inte 
längre möjliggör en tillförlitlig 
approximering av priset för instrumenten: 
När det gäller den samlade portföljen 
skulle tröskelvärden på tio baspunkter 
generellt sett anses lämpliga. 
För att säkerställa ständig övervakning av
skillnaden mellan det fasta 
fondandelsvärdet och fondandelsvärdet bör 
dock en penningmarknadsfond med fast 
fondandelsvärde även beräkna värdet på 
sina tillgångar på grundval av 
marknadsvärderings- eller 
modellvärderingsmetoden.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att kunna absorbera de dagliga 
fluktuationerna i värdet på tillgångarna i en 

(45) För att kunna absorbera de dagliga 
fluktuationerna i värdet på tillgångarna i en 
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penningmarknadsfond med fast 
fondandelsvärde och möjliggöra ett fast 
fondandelsvärde måste 
penningmarknadsfonden alltid ha en 
buffert som uppgår till minst 3 % av dess 
tillgångar. Bufferten ska fungera som en 
absorptionsmekanism för att bibehålla det 
fasta fondandelsvärdet. Alla skillnader 
mellan det fasta fondandelsvärdet och 
fondandelsvärdet bör neutraliseras med 
hjälp av fondbufferten. Under pressade 
marknadsvillkor, då skillnaderna kan öka 
snabbt, bör det finnas rutiner som 
säkerställer att hela ledningskedjan är 
inblandad. Eskaleringsförfarandet bör 
möjliggöra för den högre ledningen att 
vidta snabba korrigerande åtgärder.

penningmarknadsfond med fast 
fondandelsvärde och möjliggöra ett fast 
fondandelsvärde måste 
penningmarknadsfonden alltid ha en 
buffert som uppgår till minst 3 % av dess 
tillgångar. Bufferten ska fungera som en 
absorptionsmekanism för att bibehålla det 
fasta fondandelsvärdet. Alla skillnader 
mellan det fasta fondandelsvärdet och 
fondandelsvärdet bör neutraliseras med 
hjälp av fondbufferten. Under pressade 
marknadsvillkor, då skillnaderna kan öka 
snabbt, bör det finnas rutiner som 
säkerställer att hela ledningskedjan är 
inblandad. Eskaleringsförfarandet bör 
möjliggöra för den högre ledningen att 
vidta snabba korrigerande åtgärder.

Fem år efter ikraftträdandet av denna 
förordning bör alla 
penningmarknadsfonder med fast 
fondandelsvärde som är etablerade, 
förvaltas eller marknadsförs i unionen 
omvandlas till penningmarknadsfonder 
med rörligt fondandelsvärde. 

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Externa tillskott till en annan 
penningmarknadsfond än en 
penningmarknadsfond med fast 
fondandelsvärde som syftar till att 
säkerställa, eller som säkerställer, 
penningmarknadsfondens likviditet eller 
stabilitet ökar smittrisken mellan sektorn 
för penningmarknadsfonder och resten av 
finanssektorn. Externa parter som gör 
sådana tillskott har ett intresse av att göra 
det, antingen på grund av att de har ett 
ekonomiskt intresse i det 

(47) Externa tillskott till en annan 
penningmarknadsfond än en 
penningmarknadsfond med fast 
fondandelsvärde som syftar till att 
säkerställa, eller som säkerställer, 
penningmarknadsfondens likviditet eller 
stabilitet ökar smittrisken mellan sektorn 
för penningmarknadsfonder och resten av 
finanssektorn. Externa parter som gör 
sådana tillskott har ett intresse av att göra 
det, antingen på grund av att de har ett 
ekonomiskt intresse i det 
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förvaltningsföretag som förvaltar 
penningmarknadsfonden eller för att de vill 
undvika att skadas om det uppstår ett rykte 
som förknippar deras namn med en 
penningmarknadsfond i fallissemang. 
Eftersom de externa parterna inte 
uttryckligen åtagit sig att tillhandahålla 
eller garantera tillskott råder osäkerhet om 
sådana tillskott kommer att beviljas när 
penningmarknadsfonden behöver det. 
Eftersom tillskottet från försörjaren är 
diskretionärt bidrar dessa fall till 
osäkerheten hos marknadens aktörer om 
vem som ska bära 
penningmarknadsfondens förluster när de 
uppkommer. Den här osäkerheten innebär 
sannolikt att penningmarknadsfonderna blir 
ännu mer sårbara för rusningar under 
perioder med finansiell instabilitet, när 
bredare finansiella risker är som mest 
uttalade och när oro uppkommer för 
försörjarnas hälsa och deras förmåga att 
tillhandahålla tillskott till sina närstående 
penningmarknadsfonder. Av dessa skäl bör 
penningmarknadsfonder inte förlita sig på 
externa tillskott för att upprätthålla sin 
likviditet och ett stabilt fondandelsvärde, 
såvida inte en behörig myndighet för 
penningmarknadsfonden särskilt tillåtit 
externa tillskott för att upprätthålla 
finansmarknadernas stabilitet.

förvaltningsföretag som förvaltar 
penningmarknadsfonden eller för att de vill 
undvika att skadas om det uppstår ett rykte 
som förknippar deras namn med en 
penningmarknadsfond i fallissemang. 
Eftersom de externa parterna inte 
uttryckligen åtagit sig att tillhandahålla 
eller garantera tillskott råder osäkerhet om 
sådana tillskott kommer att beviljas när 
penningmarknadsfonden behöver det. 
Eftersom tillskottet från försörjaren är 
diskretionärt bidrar dessa fall till 
osäkerheten hos marknadens aktörer om 
vem som ska bära 
penningmarknadsfondens förluster när de 
uppkommer. Den här osäkerheten innebär 
sannolikt att penningmarknadsfonderna blir 
ännu mer sårbara för rusningar under 
perioder med finansiell instabilitet, när 
bredare finansiella risker är som mest 
uttalade och när oro uppkommer för 
försörjarnas hälsa och deras förmåga att 
tillhandahålla tillskott till sina närstående 
penningmarknadsfonder. Av dessa skäl bör 
penningmarknadsfonder inte förlita sig på 
externa tillskott för att upprätthålla sin 
likviditet och ett stabilt fondandelsvärde, 
såvida inte en behörig myndighet för 
penningmarknadsfonden särskilt tillåtit 
externa tillskott för att upprätthålla 
finansmarknadernas stabilitet.

För att inte äventyra skattebetalarnas 
pengar bör medlemsstaterna garantera att 
externa tillskott inte ges av en statlig, 
regional eller lokal offentlig myndighet.
Esma bör därför senast den 31 juli 2015 
utarbeta detaljerade riktlinjer för
– vilket belopp en försörjare högst kan 
bevilja och vilka villkor som ska gälla,
– vilken form det finansiella tillskott som 
ges av en försörjare i enlighet med denna 
förordning kan ta,
– hur länge en försörjare kan ge 
finansiellt tillskott.
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Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Den behöriga myndigheten för 
penningmarknadsfonden bör verifiera att 
en penningmarknadsfond verkligen 
fortgående kan efterleva denna förordning. 
Eftersom de behöriga myndigheterna redan 
har omfattande befogenheter enligt 
direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU 
måste befogenheterna utökas så att de kan 
utövas med hänvisning till de nya 
gemensamma bestämmelserna för 
penningmarknadsfonder. De behöriga 
myndigheterna för fondföretag eller AIF-
fonder bör också verifiera att alla redan 
befintliga företag för kollektiva 
investeringar som uppvisar 
penningmarknadsfondens egenskaper 
uppfyller förordningen då den träder i 
kraft.

(50) Den behöriga myndigheten för 
penningmarknadsfonden, och Esma när 
penningmarknadsfonden överskrider 
tröskelvärdet, bör i enlighet med denna 
förordning verifiera att en 
penningmarknadsfond verkligen 
fortgående kan efterleva denna förordning. 
Eftersom de behöriga myndigheterna redan 
har omfattande befogenheter enligt 
direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU 
måste befogenheterna utökas så att de kan 
utövas med hänvisning till de nya 
gemensamma bestämmelserna för 
penningmarknadsfonder. De behöriga 
myndigheterna för fondföretag eller AIF-
fonder bör också verifiera att alla redan 
befintliga företag för kollektiva 
investeringar som uppvisar 
penningmarknadsfondens egenskaper 
uppfyller förordningen då den träder i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Kommissionen bör anta de delegerade 
akterna inom ramen för förfarandet för 
internbedömning i artikel 290 i Fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt. Det 
är av yttersta vikt att kommissionen under 

(51) I syfte att…, bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på internbedömningen.
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det förberedande arbetet genomför 
lämpliga samråd, bland annat på 
expertnivå.

Kommissionen bör anta denna delegerade 
akt senast den 31 juli 2015. Det är av 
yttersta vikt att kommissionen under det 
förberedande arbetet genomför lämpliga 
samråd, bland annat på expertnivå.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Kommissionen bör också ges 
befogenhet att anta de tekniska standarder 
för genomförande som avses i artikel 291 i 
Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1095/20107. Esma bör 
få förtroende att utarbeta förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen rörande en 
rapporteringsmall innehållande information 
om penningmarknadsfonder för behöriga 
myndigheter.

(52) Kommissionen bör också ges 
befogenhet att senast den 31 juli 2015 anta 
de tekniska standarder för genomförande 
som avses i artikel 291 i Fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och i 
enlighet med artikel 15 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1095/20107. Esma bör få 
förtroende att utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande till 
kommissionen rörande en 
rapporteringsmall innehållande information 
om penningmarknadsfonder för behöriga 
myndigheter.

__________________ __________________
7 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1095/2010 av den 24 november 
2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten), 
om ändring av beslut nr 716/2009/EG och 
om upphävande av kommissionens beslut 
2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, 
s. 84).

7 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1095/2010 av den 24 november 
2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten), 
om ändring av beslut nr 716/2009/EG och 
om upphävande av kommissionens beslut 
2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, 
s. 84).

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Esma bör kunna utöva alla 
befogenheter som tilldelas enligt direktiven 
2009/65/EG och 2011/61/EU med 
avseende på denna förordning. Esma 
anförtros även uppdraget att utarbeta 
förslag till tekniska standarder för tillsyn 
och genomförande.

(53) Esma bör kunna utöva alla 
befogenheter som tilldelas enligt direktiven 
2009/65/EG och 2011/61/EU med 
avseende på denna förordning. Esma 
anförtros även uppdraget att senast den 
31 juli 2015 utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn och genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska inte lägga till 
ytterligare krav inom det område som 
omfattas av förordningen.

2. Medlemsstaterna ska inte lägga till 
ytterligare krav inom det område som 
omfattas av förordningen.

De medlemsstater där 
penningmarknadsfonder med fast 
fondandelsvärde kan erbjudas ska 
tillämpa kapitel V.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) icke-professionella investerare:
i) icke-professionella kunder i den mening 
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som avses i [nya MiFID]10a,
ii) kunder i den mening som avses i 
direktiv 2002/92/EG10b.
_________
10a [nya MiFID].
10b Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/92/EG av den 9 december 
2002 om försäkringsförmedling (EGT 
L 9, 15.1.2003, s. 3).

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inga företag för kollektiva investeringar 
ska etableras, marknadsföras eller förvaltas 
inom EU som penningmarknadsfonder som 
inte är godkända i enlighet med den här 
förordningen.

Inga företag för kollektiva investeringar 
ska etableras, marknadsföras eller förvaltas 
inom EU som penningmarknadsfonder som 
inte är godkända i enlighet med den här 
förordningen.

En penningmarknadsfond eller en 
förvaltare av en penningmarknadsfond 
kan vara etablerad i ett tredjeland, under 
förutsättning att det tredjelandet inte är 
ett land
– som inte tar ut någon skatt eller endast 
en symbolisk skatt, 
– där det saknas ett effektivt utbyte av 
information med utländska 
skattemyndigheter,
– där det råder brist på transparens i 
lagstiftande, rättsliga eller administrativa 
bestämmelser,
– där det inte finns några krav på en 
väsentlig lokal närvaro, eller
– som marknadsför sig självt som ett 
finansiellt offshore-centrum.
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Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En AIF-fond ska kunna auktoriseras som 
en penningmarknadsfond endast om den 
behöriga myndigheten godkänt ansökan 
från en AIF-förvaltare som är auktoriserad 
enligt direktiv 2011/61/EU att förvalta 
AIF-fonden, fondbestämmelserna och valet 
av förvaringsinstitut.

1. En AIF-fond ska kunna auktoriseras som 
en penningmarknadsfond endast om den 
behöriga myndigheten godkänt ansökan 
från en AIF-förvaltare som är auktoriserad 
enligt direktiv 2011/61/EU att förvalta 
AIF-fonden, fondbestämmelserna och valet 
av förvaringsinstitut.

En penningmarknadsfond som är en AIF-
fond eller en förvaltare av en AIF-fond 
som förvaltar en penningmarknadsfond 
kan vara etablerad i ett tredjeland, under 
förutsättning att det tredjelandet inte är 
ett land
– som inte tar ut någon skatt eller endast 
nominell skatt, 
– där det saknas ett effektivt utbyte av 
information med utländska 
skattemyndigheter,
– där det råder brist på transparens i 
lagstiftande, rättsliga eller administrativa 
bestämmelser,
– där det inte finns några krav på en 
väsentlig lokal närvaro,
– som marknadsför sig självt som ett 
finansiellt offshore-centrum.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Andelarna i andra 
penningmarknadsfonder.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna de förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i första 
stycket till kommissionen senast den […].

Esma ska överlämna de förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i första 
stycket till kommissionen senast den 
31 december 2014.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett finansiellt derivatinstrument ska vara 
godtagbart för investeringar av en 
penningmarknadsfond om det handlas på 
en sådan reglerad marknad som anges i 
artikel 50.1 a–c i direktiv 2009/65/EG eller 
OTC (over-the-counter) och förutsatt att 
alla nedanstående villkor i varje händelse 
är uppfyllda:

Ett finansiellt derivatinstrument ska vara 
godtagbart för investeringar av en 
penningmarknadsfond om det handlas på 
en sådan reglerad marknad som anges i 
artikel 50.1 a–c i direktiv 2009/65/EG eller 
på en organiserad handelsplats i enlighet 
med [nya MiFID].

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om ett kreditvärderingsföretag som är 
registrerat hos Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten (Esma) tilldelar 
en emittent av penningmarknadsinstrument 
ett kreditbetyg ska en nedgradering under 
de två högsta kortfristiga betyg som 
används av det företaget anses vara en 
väsentlig förändring enligt punkt c och 
kräva att förvaltaren gör om 
tilldelningsförfarandet.

(d) Om ett kreditvärderingsföretag som är 
registrerat hos Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten (Esma) tilldelar 
en emittent av penningmarknadsinstrument 
ett kreditbetyg ska en nedgradering under 
de två högsta kortfristiga betyg som 
används av det företaget anses vara en 
väsentlig förändring enligt punkt c och 
kräva att förvaltaren gör om 
tilldelningsförfarandet för kreditkvaliteten 
för penningmarknadsinstrumentet för att 
säkerställa att det fortfarande håller hög 
kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 19 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 43 
för att ange

Esma ska senast den 31 juli 2015 utarbeta 
förslag till tekniska standarder för tillsyn
för att ange

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Trots den individuella gräns som 
fastställs i punkt 2 får en standardiserad 

3. Trots den individuella gräns som 
fastställs i punkt 2, och med undantag 
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penningmarknadsfond, även om det skulle 
leda till att mer än 15% av dess tillgångar 
placerades hos ett enskilt organ, kombinera 
alla nedansstående placeringsslag:

från artikel 14, får en standardiserad 
penningmarknadsfond, även om det skulle 
leda till att mer än 15% av dess tillgångar 
placerades hos ett enskilt organ, kombinera 
alla nedansstående placeringsslag:

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Penningmarknadsfonden eller förvaltaren 
av en penningmarknadsfond får inte 
begära eller betala för att ett 
kreditvärderingsföretag ska betygsätta 
penningmarknadsfonden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Esma ska utfärda riktlinjer för att 
fastställa gemensamma referensparametrar
för stresstestscenarierna som ska ingå i 
stresstesterna och ta hänsyn till de faktorer 
som anges i punkt 1. Riktlinjerna ska 
uppdateras minst varje år och ta hänsyn till 
den senaste tidens marknadsutveckling.

7. Esma ska senast den 31 juli 2015 
utfärda riktlinjer för att fastställa 
gemensamma referensparametrar för 
stresstestscenarierna som ska ingå i 
stresstesterna och ta hänsyn till de faktorer 
som anges i punkt 1. Riktlinjerna ska 
uppdateras minst varje år och ta hänsyn till 
den senaste tidens marknadsutveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utöver den marknadsvärdering som
avses i punkterna 2 och 3, samt 
modellvärderingsmetoden som avses i 
punkt 4, kan tillgångar i en 
penningmarknadsfond med fast 
fondandelsvärde också värderas med hjälp 
av nettokostnadsmetoden.

5. Utöver den marknadsvärdering som 
avses i punkterna 2 och 3, samt 
modellvärderingsmetoden som avses i 
punkt 4, kan tillgångar i en 
penningmarknadsfond med fast 
fondandelsvärde också värderas med hjälp 
av nettokostnadsmetoden.

Nettokostnadsmetoden ska endast 
tillämpas om den anses kunna möjliggöra 
en lämplig approximering av priset på 
instrumentet.
Eftersom risken för felaktig prissättning 
ökar med mer långfristiga underliggande 
tillgångar, ska användningen av 
avskrivningar begränsas till instrument 
med kort återstående löptid och under 
förutsättning att instrumenten inte 
uppvisar någon särskild känslighet för 
marknadsfaktorer. En återstående löptid 
på 90 dagar ska generellt betraktas som 
ett maximum.
Väsentlighetströskelvärden och 
eskaleringsförfaranden ska införas för att 
garantera att korrigerande åtgärder 
snabbt vidtas när nettokostnadsvärdet inte 
längre möjliggör en tillförlitlig 
approximering av priset för instrumenten. 
När det gäller den samlade portföljen ska 
tröskelvärden på tio baspunkter generellt 
sett anses lämpliga. 

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Penningmarknadsfonder med fast 
fondandelsvärde får inte erbjudas icke-
professionella investerare.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla penningmarknadsfonder med fast 
fondandelsvärde ska inrätta och alltid ha en 
buffert som uppgår till minst 3 % av det 
totala värdet av fondens tillgångar. Det 
totala värdet av tillgångarna i en 
penningmarknadsfond med fast 
fondandelsvärde ska beräknas som 
summan av värdet av alla tillgångar i 
fonden fastställt i enlighet med artikel 26.3 
eller 26.4.

Alla penningmarknadsfonder med fast 
fondandelsvärde ska senast den 
31 december 2014 inrätta och alltid ha en 
buffert som uppgår till minst 3 % av det 
totala värdet av fondens tillgångar. Det 
totala värdet av tillgångarna i en 
penningmarknadsfond med fast 
fondandelsvärde ska beräknas som 
summan av värdet av alla tillgångar i 
fonden fastställt i enlighet med artikel 26.3 
eller 26.4.

Senast [EUT, för in datum: Fem år efter 
ikraftträdandet av denna förordning], ska 
alla penningmarknadsfonder med fast 
fondandelsvärde som är etablerade, 
förvaltas eller marknadsförs i unionen 
omvandlas till penningmarknadsfonder 
med rörligt fondandelsvärde. 

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten för 
penningmarknadsfonden med fast 
fondandelsvärde ska omedelbart meddelas 
om beloppet i fondbufferten sjunker till 
under 3 %.

1. Den behöriga myndigheten för 
penningmarknadsfonden med fast 
fondandelsvärde och Esma ska omedelbart 
delges nödvändiga handlingar som 
styrker förekomsten av en buffert och 
meddelas om beloppet i fondbufferten 
sjunker till under 3 %.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Externt tillskott ska innebära direkt eller 
indirekt tillskott från en tredje part som är 
avsett att eller som skulle resultera i att 
penningmarknadsfondens likviditet 
garanteras eller fondandelsvärde 
stabiliseras.

Externt tillskott ska innebära direkt eller 
indirekt tillskott från en tredje part som är 
avsett att eller som skulle resultera i att 
penningmarknadsfondens likviditet 
garanteras eller fondandelsvärde 
stabiliseras. Externa tillskott ska inte ges 
av en statlig, regional eller lokal offentlig 
myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Externa tillskott ska inte ges av en 
statlig, regional eller lokal offentlig 
myndighet.

Or. en



PR\1010062SV.doc 23/32 PE523.111v01-00

SV

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Esmas riktlinjer

Esma ska senast den 31 juli 2015 utarbeta 
detaljerade riktlinjer för finansiella 
tillskott avseende
– vilket belopp en försörjare högst kan 
bevilja och vilka villkor som ska gälla,
– vilken form det finansiella tillskottet kan 
ta,
– hur länge en försörjare kan ge 
finansiellt tillskott.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En penningmarknadsfond med fast 
fondandelsvärde ska tydligt ange att det är 
en sådan fond i alla externa eller interna 
dokument, rapporter, uttalanden, annonser, 
brev eller andra skriftliga bevis utfärdade 
av fonden eller dess förvaltare, adresserade 
till eller avsedda för distribution till 
presumtiva investerare, andelsinnehavare, 
andelsägare eller behöriga myndigheter för 
penningmarknadsfonden eller dess 
förvaltare.

En penningmarknadsfond med fast 
fondandelsvärde ska tydligt ange att det är 
en sådan fond i alla externa eller interna 
dokument, rapporter, uttalanden, annonser, 
brev eller andra skriftliga bevis utfärdade 
av fonden eller dess förvaltare, adresserade 
till eller avsedda för distribution till 
presumtiva investerare, andelsinnehavare, 
andelsägare eller behöriga myndigheter för 
penningmarknadsfonden eller dess 
förvaltare.

På begäran av en investerare ska en 
penningmarknadsfond med fast 
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fondandelsvärde ange sitt andelsvärde.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Penningmarknadsfondernas 
ersättningspolicy ska vara transparent.  
Penningmarknadsfonderna ska därför 
upprätta och tillämpa en ersättningspolicy 
och ersättningspraxis som är förenlig med 
och främjar en sund och effektiv 
riskhantering och inte uppmuntrar till 
risktagande som strider mot riskprofilen, 
fondbestämmelserna eller 
bolagsordningarna för de 
pennningmarknadsfonder som de 
förvaltar.
2. Ersättningspolicyer och 
ersättningspraxis ska inbegripa fasta och 
variabla komponenter av löner och 
diskretionära pensionsförmåner.
3. Ersättningspolicyer och 
ersättningspraxis ska gälla för de 
personalkategorier, inklusive anställda 
och övrig personal, bl.a., men inte 
uteslutande, tillfälligt anställda och 
kontraktsanställda, på fondnivå eller 
lägre nivåer som är
(a) fondförvaltare,
(b) andra personer än fondförvaltare, som 
fattar investeringsbeslut som inverkar på 
fondens riskposition, 
(c) andra personer än fondförvaltare, som 
är behöriga att utöva inflytande över 
sådana anställda, inklusive 
investeringsrådgivare och 
investeringsanalytiker,
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(d) högre ledningen, risktagare och 
personal på kontrollbefattningar och
(e) alla andra anställda och övrig 
personal, bl.a., men inte uteslutande, 
tillfälligt anställda och kontraktsanställda 
vilkas totala ersättning är så hög att de 
hamnar i samma ersättningsklass som 
den högre ledningen och beslutsfattare 
och som i tjänsten utövar ett väsentligt 
inflytande på riskprofilen för 
förvaltningsbolagen eller de 
penningmarknadsfonder de förvaltar.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje förvaltad 
penningmarknadsfond ska förvaltaren 
minst varje kvartal rapportera information 
till penningmarknadsfondens behöriga 
myndighet. Förvaltaren ska på begäran
tillhandahålla information även till 
förvaltarens behöriga myndighet om den 
skiljer sig från den behöriga myndigheten 
för penningmarknadsfonden.

1. För varje förvaltad 
penningmarknadsfond ska förvaltaren 
minst varje kvartal rapportera information 
till penningmarknadsfondens behöriga 
myndighet. Förvaltaren ska tillhandahålla 
information även till förvaltarens behöriga 
myndighet om den skiljer sig från den 
behöriga myndigheten för 
penningmarknadsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska fortlöpande 
övervaka efterlevnaden av denna 

1. Esma ska fortlöpande övervaka att 
penningmarknadsfonder som förvaltar 
tillgångar på mer än 10 miljarder euro 
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förordning. efterlever bestämmelserna i denna 
förordning.

Andra fonder ska omfattas av de behöriga 
myndigheternas fortlöpande övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten för 
penningmarknadsfonden ska ansvara för att 
övervaka efterlevnaden av de skyldigheter 
som anges i fondbestämmelserna eller 
bolagsordningen, och de skyldigheter som 
anges i prospektet, vilka ska 
överensstämma med denna förordning.

3. Esma och den behöriga myndigheten för 
penningmarknadsfonden, beroende på den 
typ av penningmarknadsfond de har 
ansvar för, ska ansvara för att övervaka 
efterlevnaden av de skyldigheter som anges 
i fondbestämmelserna eller 
bolagsordningen, och de skyldigheter som 
anges i prospektet, vilka ska 
överensstämma med denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten för 
förvaltaren ska vara ansvarig för att 
övervaka att förvaltarens arrangemang och 
organisation är tillfredställande så att 
förvaltaren för penningmarknadsfonden 
kan fullgöra de skyldigheter och 
bestämmelser som avser bildandet och 
funktionen av alla penningmarknadsfonder 
som den förvaltar.

4. Esma och den behöriga myndigheten för 
förvaltaren, beroende på den typ av 
penningmarknadsfond de har ansvar för,
ska vara ansvarig för att övervaka att 
förvaltarens arrangemang och organisation 
är tillfredställande så att förvaltaren för 
penningmarknadsfonden kan fullgöra de 
skyldigheter och bestämmelser som avser 
bildandet och funktionen av alla 
penningmarknadsfonder som den förvaltar.
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Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheterna ska 
övervaka fondföretag eller AIF-fonder som 
är etablerade eller marknadsförs i deras 
territorier för att verifiera att de inte 
använder beteckningen 
penningmarknadsfond eller låter antyda att 
de är en penningmarknadsfond om de inte 
uppfyller den här förordningen.

5. Esma och de behöriga myndigheterna, 
beroende på den typ av 
penningmarknadsfond de har ansvar för,
ska övervaka fondföretag eller AIF-fonder 
som är etablerade eller marknadsförs i 
deras territorier för att verifiera att de inte 
använder beteckningen 
penningmarknadsfond eller låter antyda att 
de är en penningmarknadsfond om de inte 
uppfyller den här förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De berörda myndigheterna ska få alla de 
tillsyns- och utredningsbefogenheter som 
de behöver för att utföra sina uppgifter 
enligt denna förordning.

1. Esma och de berörda myndigheterna, 
beroende på den typ av 
penningmarknadsfond de har ansvar för, 
ska få alla de tillsyns- och 
utredningsbefogenheter som de behöver för 
att utföra sina uppgifter enligt denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från första meningen 
i artikel 29.1, ett befintligt fondföretag 
eller alternativ investeringsfond (AIF-
fond) som uppfyller kriterierna för 
definitionen av en penningmarknadsfond 
med fast fondandelsvärde enligt artikel 
2.10 ska upprätta en fondbuffert på minst

utgår

(a) 1 % av det sammanlagda värdet av 
tillgångarna i penningmarknadsfonden 
med fast fondandelsvärde, inom ett år 
från det att denna förordning träder i 
kraft.
(b) 2% av det sammanlagda värdet av 
tillgångarna i penningmarknadsfonden 
med fast fondandelsvärde, inom två år 
från det att denna förordning träder i 
kraft.
(c) 3% av det sammanlagda värdet av 
tillgångarna i penningmarknadsfonden 
med fast fondandelsvärde, inom tre år 
från det att denna förordning träder i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid tillämpning av punkt 3 i denna 
artikel ska hänvisningen till 3 % i 
artiklarna 33 och 34 tolkas som en 
hänvisning till de fondbuffertbelopp som 
nämns i punkterna a, b och c i punkt 3.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 13 och 19 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den dag som denna förordning träder i 
kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 13 och 19 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den dag som denna förordning träder i 
kraft. Kommissionen ska senast den 31 
juli 2015 anta de delegerade akter som 
avses i artiklarna 13 och 19.

Or. en
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MOTIVERING

Bakgrund

Skuggbanksystemet är ett system för kreditförmedling med enheter och verksamheter utanför 
det reguljära banksystemet. Skuggbanker regleras inte som banker, men är aktiva i 
bankliknande verksamheter. Rådet för finansiell stabilitet (FSB) har uppskattat storleken på 
det globala skuggbanksystemet till ungefär 51 biljoner euro 2011. Detta motsvarar 25–30 % 
av det totala finansiella systemet och hälften av storleken på bankernas tillgångar. 
Skuggbanksystemet är därför systemviktigt för Europas finansiella system.

Penningmarknadsfonder bör betraktas som ett viktig skuggbanksinslag.

En penningmarknadsfond (MMF) är en placeringsfond som investerar i kortsiktiga 
skuldinstrument såsom penningmarknadsinstrument som emitteras av banker, regeringar eller 
företag. Penningmarknadsinstrument omfattar traditionellt sett statsskuldväxlar, 
företagscertifikat eller bankcertifikat.

På grund av penningmarknadsfondernas ömsesidiga systemberoende med banksektorn och 
med företags- och statsfinansiering, har de identifierats av rådet för finansiell stabilitet (FSB), 
Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco), Europeiska systemrisknämnden 
(ESRB), kommissionen och Europaparlamentet som viktiga enheter som fungerar som 
skuggbanker.

Som Europaparlamentet framhöll i sitt betänkande om skuggbanksektorn, som antogs den 20 
november 2012, bör penningmarknadsfonderna i första hand omfattas av nödvändiga åtgärder 
för att minska de specifika riskerna som sammanhänger med bankrusningsliknande risker för 
att öka finanssystemets stabilitet.

Penningmarknadsfondernas roll och betydelse

Penningmarknadsfonder är en viktig källa till kortfristig finansiering för finansiella institut, 
företag och regeringar. Omkring 22 procent av de kortfristiga skuldpapper som emitteras av 
regeringar eller företagssektorn i Europa innehas av penningmarknadsfonder. 
Penningmarknadsfonder innehar 38 procent av de kortfristiga skuldpapper som emitterats av 
banksektorn. Totalt innehar penningmarknadsfonderna cirka 1 biljon euro i portföljtillgångar i 
EU.

Penningmarknadsfonderna spelade en viktig roll under finanskrisen 2007–2008.
I Europa drabbades ett antal ”utökade penningmarknadsfonder” (s.k. enhanced MMF) av 
följderna av den amerikanska subprime-marknaden under sommaren 2007, och fick antingen 
stödjas av försörjare (banker) eller upphävas. Jämförelsevis drabbades USA av en mycket mer 
omfattande kris när en ledande fond, Reserve Primary Fund, ”broke the buck”, dvs. den kunde 
inte hålla sitt andelsvärde på 1 dollar, efter Lehman Brothers kollaps.  Denna händelse utlöste 
omedelbart en uttagsrusning mot penningmarknadsfonderna, då omkring 310 miljarder USD –  
cirka 10 procent av de totala tillgångar som förvaltades –  togs ut ur dessa fonder under bara 
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några få dagar, vilket skapade störningar på certifikatmarknaden och tvingade de amerikanska 
myndigheterna att ingripa genom att bl.a. skapa två likviditetsfaciliteter och utöka 
insättningsgarantin (Europeiska systemrisknämndens rekommendation från 2012 om 
pennningmarknadsfonder).

På grund av deras viktiga roll inom krisen, föranledde penningmarknadsfonderna 
tillsynsmyndigheterna på båda sidor om Atlanten att ingående se över det regelverk som är 
tillämpligt för dem. I Europa antogs nya riktlinjer 2010, genom vilka strikta standarder 
infördes avseende kreditkvalitet och löptid för underliggande värdepapper samt bättre 
information till investerare. Trots att dessa initiativ avsevärt anses ha förbättrat regelverket för 
penningmarknadsfonder, förs diskussioner fortfarande, både i USA och på internationell nivå, 
om hur man kan minska de systemrisker som är kopplade till penningmarknadsfonder och 
särskilt fondernas sårbarhet för rusningar. 

 Med hänsyn till penningmarknadsfondernas systemvikt och den avsevärda roll de spelade 
under finanskrisen, anser föredraganden att kommissionens lagstiftningsförslag om reglering 
av sektorn för penningmarknadsfonder måste välkomnas.

Kommissionens och föredragandens förslag

Med hänsyn till dessa strukturella sårbarheter och eftersom investerarna ofta betraktar pengar 
som placeras i en penningmarknadsfond som en garanterad investering, krävs det ett strikt 
regelverk för att hantera likviditets-och löptidstransformeringarna och göra 
penningmarknadsfonderna mer stabila utan att hota deras viktiga kortsiktiga finansieringsroll 
för realekonomin. Kommissionen förslag stärker likvidites-, diversifierings- och 
koncentrationskraven och gör dem mer transparenta och stabila. 

Föredraganden välkomnar dessa åtgärder, men anser att vi bör gå ännu längre på vissa 
punkter.

För det första, för att hantera potentiella rusningar så effektivt som möjligt och stärka det 
finansiella systemets stabilitet måste ytterligare åtgärder vidtas på området för fonder med fast 
fondandelsvärde. Precis som Europaparlamentet framhöll i sitt betänkande om 
skuggbankssektorn, anser föredraganden att penningmarknadsfonder som erbjuder ett stabilt 
fast fondandelsvärde bör omfattas av åtgärder avsedda att minska de specifika risker som 
sammanhänger med deras stabila fasta fondandelsvärde och internalisera kostnaderna med 
anknytning till dessa risker. Föredraganden anser att internaliseringen av kostnaderna bäst kan 
göras via en kapitalbuffert på 3 procent, som måste inrättas före utgången av 2014. Före 
utgången av 2019 bör alla fonder med fast fondandelsvärde (CNAV) ha omvandlas till fonder 
med rörligt fondandelsvärde (VNAV), eftersom denna omvandling kommer att göra 
penningmarknadsfonderna mer transparenta när det gäller det verkliga värdet på de 
underliggande tillgångarna och därför inte i lika hög grad riskerar att utsättas för rusningar.

Skatteparadis är mycket skadliga för den internationella ekonomin och kampen mot 
skatteparadisen står i centrum för den internationella dagordningen. Detta framhölls vid G20-
mötet i Sankt Petersburg i september 2013 och av finansministrarna och centralbankscheferna 
i G20 i februari 2013, och betonades av Europaparlamentet i betänkandet från maj 2013 om 
bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteparadis. En stor andel av 
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skuggbankernas verksamheter och enheter verkar dessutom i skatteparadis. Föredraganden är 
därför övertygad om att det krävs åtgärder för att säkerställa att penningmarknadsfonder inte 
etableras i skatteparadis.

Föredraganden anser att de godtagbara tillgångar som penningmarknadsfonder kan investera i 
till viss del bör utvidgas till att omfatta delar av andra penningmarknadsfonder, förutsatt att 
samma strikta villkor uppfylls.

Föredraganden välkomnar övriga åtgärder som föreslås av kommissionen för att öka 
transparensen, men anser att denna transparens också bör omfatta ersättningspolicy och 
ersättningspraxis inom penningmarknadsfonderna. Fonder med fast fondandelsvärde bör 
dessutom när som helst kunna ge andelarnas fondandelsvärde till investerarna.

För att få en tillförlitlig bild av tillgångarnas värde i penningmarknadsfonden och av fondens 
riskpolitik, skulle ett betyg som ges av ett externt kreditvärderingsföretag kunna vara 
värdefullt.  Föredraganden är visserligen emot alla former av mekanisk tilltro till externa 
kreditvärderingar, men anser dock inte att man bör förbjuda en penningmarknadsfond att 
begära eller finansiera en betygsättning av ett kreditvärderingsföretag som erkänts av Esma, 
förutsatt att alla bestämmelser i lagstiftningen om kreditvärderingsinstitut (CRA) efterlevs.  
Det är i detta avseende också viktigt att de interna utvärderingsmetoderna är tillförlitliga, 
välfungerande och fria från potentiella intressekonflikter.

För att man ska kunna utvärdera de finansiella produkter som en penningmarknadsfond har 
investerat i måste värderingsmetoden vara solid och tillförlitlig. Föredraganden anser därför 
att nettokostnadsmodellen såsom den tillämpas av fonder med fast fondandelsvärde är 
värdefull, förutsatt att mer detaljerade villkor uppfylls, bland annat bör den återstående 
löptiden begränsas till högst 90 dagar och när nettokostnadsmetoden inte längre ger någon 
tillförlitlig approximering av priset på instrumenten bör korrigerande åtgärder vidtas. 

Tillskott från försörjare till fonder med fast fondandelsvärde måste begränsas till 
uppbyggnaden av kapitalbufferten. I undantagsfall kan fonder med rörligt fondandelsvärde 
också ansöka om externt tillskott, men detta kommer inte att ges av statliga, regionala eller 
lokala offentliga myndigheter.
Det krävs även ökad transparens kring de maximibelopp en fond med rörligt fondandelsvärde 
kan ges som tillskott samt hur länge detta stöd från försörjare kan pågå och vilken form det 
kan ta.
Esma kommer därför att utarbeta de detaljerade riktlinjer som krävs.

Med hänsyn till flera av penningmarknadsfondernas systemvikt och i linje med den direkta 
tillsyn som ECB ska utöva över systemviktiga banker inom ramen för bankunionen, anser 
föredraganden att Esma bör bära ansvaret för den direkta tillsynen av de största systemviktiga 
penningmarknadsfonderna i samarbete med behöriga myndigheter.


