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22.4.2015 A8-0041/2 

Ændringsforslag  2 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pengemarkedsforeninger 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. En pengemarkedsforening eller en 

forvalter af en pengemarkedsforening kan 

være etableret i et tredjeland eller i en 

tredjejurisdiktion, forudsat at det 

pågældende tredjeland eller den 

pågældende tredjejurisdiktion ikke er et 

land eller en jurisdiktion, 

 - hvor der ikke foregår effektiv udveksling 

af oplysninger med andre landes 

skattemyndigheder, 

 - hvor der ikke er gennemsigtighed i de 

lovgivningsmæssige, retslige eller 

administrative bestemmelser, 

 - hvor der ikke stilles krav om en 

omfattende lokal tilstedeværelse,  

 - der agerer som et offshore finanscenter, 

 - som ikke stiller skatteforanstaltninger til 

rådighed, der medfører ingen eller 

nominel skat, eller som indrømmer 

fordele uden nogen egentlig reel 

økonomisk aktivitet og egentlig 

økonomisk tilstedeværelse i det tredjeland, 

der tilbyder disse skattefordele, 

 - som har passende samarbejdsordninger 

med de kompetente myndigheder i 

forvalteren af pengemarkedsforeningens 

hjemland, der indebærer en effektiv 

udveksling af oplysninger, der gør det 
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muligt for de kompetente myndigheder at 

udføre deres opgaver i henhold til denne 

forordning, 

 - som ikke er opført som et 

ikkesamarbejdsvilligt land og territorium 

af FATF, 

 - som har undertegnet en aftale med 

forvalteren af pengemarkedsforeningens 

hjemland og med alle andre 

medlemsstater, hvor det er hensigten, at 

andele eller aktier i 

pengemarkedsforeningen skal 

markedsføres, således at det sikres, at 

tredjelandet er helt i overensstemmelse 

med standarderne i artikel 26 i OECD's 

modelbeskatningsoverenskomst og sikrer 

effektiv udveksling af oplysninger om 

skatteforhold, herunder eventuelle 

multilaterale skatteaftaler 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Ændringsforslag  3 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pengemarkedsforeninger 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Den konstante nettoaktivværdi pr. andel 

eller kapitalandel i en 

pengemarkedsforening med konstant 

nettoaktivværdi afrundes til nærmeste 

procentpoint eller modværdien hertil, hvis 

nettoaktivværdien offentliggøres i en 

valutaenhed. 

5. Senest den ...* foretager Kommissionen 

en vurdering af resultaterne og 

gennemførelsen af forordningen 

herunder af, hvor hyppigt den i artikel 27, 

stk. 4, litra d, omhandlede 

sikkerhedsmekanisme er blevet bragt i 

anvendelse, og forelægger vurderingen 

for Europa-Parlamentet og Rådet 

 Godkendelse af pengemarkedsforening 

med konstant nettoaktivværdi med lav 

volatilitet, detailpengemarkedsforening 

med konstant nettoaktivværdi og 

pengemarkedsforening med konstant 

nettoaktivværdi baseret på offentlig gæld 

udløber den ...** 

 Kommissionen undersøger om 

forordningen på behørig vis har løst 

potentielle problemer med systemiske 

risici og andre trusler mod den finansielle 

stabilitet i hele eller dele af Unionens 

finanssystem i forbindelse med 

pengemarkedsforeninger. På grundlag af 

resultaterne af denne vurdering og 

følgerne for den finansielle stabilitet 

fremsætter Kommissionen lovforslag i 

henhold til første afsnit, herunder om 

muligheden for at ophæve andet afsnit. 

* Indsæt datoen i EUT: Fire år efter 
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forordningens ikrafttrædelsesdato. 

** Indsæt datoen i EUT: Fem år efter 

forordningens ikrafttrædelsesdato. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Ændringsforslag  4 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pengemarkedsforeninger 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 38 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 38a 

 Forpligtelser med hensyn til 

pengemarkedsforeningers 

aflønningspolitik 

 1. Aflønningspolitikker i 

pengemarkedsforeninger skal være 

gennemsigtige. 

Pengemarkedsforeningerne fastlægger og 

anvender i overensstemmelse hermed 

aflønningspolitikker og -praksisser, der er 

forenelige med og fremmer en sund og 

effektiv risikostyring og ikke tilskynder til 

at løbe risici, som er uforenelige med 

risikoprofilerne, reglerne eller 

vedtægterne for de 

pengemarkedsforeninger, som de 

administrerer. 

 2. Aflønningspolitikkerne og -

praksisserne skal omfatte faste og variable 

komponenter af løn og skønsmæssige 

pensioner. 

 3. Den variable komponent af 

lønningerne overstiger ikke 100 % af den 

faste komponent af den samlede løn for 

hver person.  Medlemsstaterne kan 

fastsætte en lavere maksimal procentsats. 

 4. Aflønningspolitikkerne og -

praksisserne finder anvendelse på de 
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personalekategorier, herunder 

medarbejdere og øvrige ansatte, såsom, 

men ikke begrænset til, midlertidigt 

ansatte og kontraktansatte på fonds- eller 

underfondsplan, som er: 

 (a) fondsforvaltere, 

 (b) personer, som ikke er fondsforvaltere, 

som træffer investeringsbeslutninger, der 

påvirker fondens risikoposition, 

 (c) personer, som ikke er fondsforvaltere, 

som har beføjelse til at udøve indflydelse 

på personalet, herunder 

investeringspolitiske rådgivere og 

analytikere, 

 (d) den daglige ledelse, risikotagere og 

personer i kontrolfunktioner og 

 (e) enhver anden medarbejder eller ansat, 

såsom, men ikke begrænset til, 

midlertidigt ansatte og kontraktansatte, 

hvis samlede løn ligger inden for samme 

lønramme som ledelsens og 

beslutningstagernes, og hvis arbejde har 

væsentlig indflydelse på 

administrationsselskabernes risikoprofil 

eller de administrerede 

pengemarkedsforeningers risikoprofiler. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Ændringsforslag  5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pengemarkedsforeninger 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) De kan betragtes som en del af 

skyggebanksystemet med den 

begrundelse, at de udfører løbetids- og 

likviditetsændring. Men i modsætning til 

bankindlån har pengemarkedsforeninger 

ikke adgang til offentlig støtte og 

bagstopperfaciliteter, og de har desuden 

ringe evne til at absorbere tab og heller 

ikke direkte støtte fra 

sponsorvirksomheder. Desuden er der 

mulighed for, at investorer ser 

pengemarkedsforeninger, især midler 

med konstant nettoaktivværdi, der søger 

at bevare en uændret pålydende værdi, 

som sikre alternativer til bankindlån. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Ændringsforslag  6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pengemarkedsforeninger 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 En pengemarkedsforening eller en 

forvalter af en pengemarkedsforening kan 

være etableret i et tredjeland, forudsat at 

det pågældende tredjeland ikke er et land, 

 

 - hvor der ikke er nogen skatter eller 

nominelle skatter 

 - hvor der ikke foregår effektiv udveksling 

af oplysninger med andre landes 

skattemyndigheder, 

 - hvor der ikke er gennemsigtighed i de 

lovgivningsmæssige, retslige eller 

administrative bestemmelser 

 - hvor der ikke stilles krav om en 

omfattende lokal tilstedeværelse, 

 - der agerer som et offshore finanscenter, 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Ændringsforslag  7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pengemarkedsforeninger 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. En pengemarkedsforening eller en 

forvalter af en pengemarkedsforening kan 

være etableret i et tredjeland, forudsat at 

det pågældende tredjeland ikke er et land, 

 - hvor der ikke er nogen skatter eller 

nominelle skatter 

 - hvor der ikke foregår effektiv udveksling 

af oplysninger med andre landes 

skattemyndigheder, 

 - hvor der ikke er gennemsigtighed i de 

lovgivningsmæssige, retslige eller 

administrative bestemmelser 

 - hvor der ikke stilles krav om en 

omfattende lokal tilstedeværelse, 

 - der agerer som et offshore finanscenter, 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Ændringsforslag  8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pengemarkedsforeninger 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Den konstante nettoaktivværdi pr. andel 

eller kapitalandel i en 

pengemarkedsforening med konstant 

nettoaktivværdi afrundes til nærmeste 

procentpoint eller modværdien hertil, hvis 

nettoaktivværdien offentliggøres i en 

valutaenhed. 

5. Senest den ...* foretager Kommissionen 

en vurdering af resultaterne og 

gennemførelsen af forordningen 

herunder af, hvor hyppigt den i artikel 27, 

stk. 4, litra d, omhandlede 

sikkerhedsmekanisme er blevet bragt i 

anvendelse, og forelægger vurderingen 

for Europa-Parlamentet og Rådet 

 Godkendelse af pengemarkedsforening 

med konstant nettoaktivværdi med lav 

volatilitet, detailpengemarkedsforening 

med konstant nettoaktivværdi og 

pengemarkedsforening med konstant 

nettoaktivværdi baseret på offentlig gæld 

udløber den ...** 

 Kommissionen undersøger om 

forordningen på behørig vis har løst 

potentielle problemer med systemiske 

risici og andre trusler mod den finansielle 

stabilitet i hele eller dele af Unionens 

finanssystem i forbindelse med 

pengemarkedsforeninger. På grundlag af 

resultaterne af denne vurdering og 

følgerne for den finansielle stabilitet 

fremsætter Kommissionen lovforslag i 

henhold til første afsnit, herunder om 

muligheden for at ophæve andet afsnit. 

* Indsæt datoen i EUT: Fire år efter 
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forordningens ikrafttrædelsesdato. 

** Indsæt datoen i EUT: Fem år efter 

forordningens ikrafttrædelsesdato. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Ændringsforslag  9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pengemarkedsforeninger 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Alle pengemarkedsforeninger med 

konstant nettoaktivværdi skal etablere og 

vedligeholde en nettoaktivværdibuffer, der 

til enhver tid udgør mindst 3 % af den 

samlede værdi af aktiverne i 

pengemarkedsforeningen med konstant 

nettoaktivværdi. Den samlede værdi af 

aktiverne i pengemarkedsforeninger med 

konstant nettoaktivværdi beregnes som 

summen af værdien af hvert aktiv i 

pengemarkedsforeningen fastsat i 

overensstemmelse med artikel 26, stk. 3 

eller 4. 

1. Alle pengemarkedsforeninger med 

konstant nettoaktivværdi skal etablere og 

vedligeholde en nettoaktivværdibuffer, der 

til enhver tid udgør mindst 3 % af den 

samlede værdi af aktiverne i 

pengemarkedsforeningen med konstant 

nettoaktivværdi. Den samlede værdi af 

aktiverne i pengemarkedsforeninger med 

konstant nettoaktivværdi beregnes som 

summen af værdien af hvert aktiv i 

pengemarkedsforeningen fastsat i 

overensstemmelse med artikel 26, stk. 3 

eller 4. Senest den ... * skal alle 

pengemarkedsforeninger med konstant 

nettoaktivværdi, der er etableret, 

forvaltes eller markedsføres i Unionen, 

konverteres til pengemarkedsforeninger 

med variabel nettoaktivværdi 

________ 

* Indsæt datoen i EUT: Fem år efter 

forordningens ikrafttrædelsesdato. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Ændringsforslag  10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pengemarkedsforeninger 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan 

pengemarkedsforeninger med konstant 

nettoaktivværdi fortsat drive virksomhed i 

Unionen, hvis de opnår en tilladelse til at 

drive bankvirksomhed i overensstemmelse 

med forordning (EU) nr. 575/2013/EU og 

direktiv (EU) nr. 2013/36/EU og 

overholder de samme kapitalbuffere og 

likviditetsstandarder som kreditinstitutter. 

Or. en 

 

 


