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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

22.4.2015 A8-0041/2 

Τροπολογία  2 

Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0041/2015 

Neena Gill 

Αµοιβαία κεφάλαια της χρηµαταγοράς 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ένα ΑΚΧΑ ή ένας διαχειριστής του 
ΑΚΧΑ µπορεί να εδρεύει σε τρίτη χώρα ή 
έννοµη τάξη υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
πρόκειται για τρίτη χώρα ή έννοµη τάξη: 

 – στην οποία δεν υφίσταται 
αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών 
µε τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές, 

 – στην οποία δεν υφίσταται διαφάνεια 
όσον αφορά τις νοµοθετικές, δικαστικές ή 
διοικητικές διατάξεις, 

 – στην οποία δεν υπάρχει απαίτηση 
πραγµατικής τοπικής παρουσίας,  

 – η οποία λειτουργεί ως εξωχώριο 
χρηµατοπιστωτικό κέντρο, 

 – στην οποία δεν προβλέπονται 
φορολογικά µέτρα µε αποτέλεσµα 
µηδενική ή συµβολική φορολόγηση ή 
χορήγηση πλεονεκτηµάτων ακόµη και 
χωρίς καµία πραγµατική οικονοµική 
δραστηριότητα ή ουσιαστική οικονοµική 
παρουσία εντός της τρίτης χώρας που 
παρέχει αυτά τα φορολογικά 
πλεονεκτήµατα, 

 – στην οποία υφίστανται κατάλληλες 
συµφωνίες συνεργασίας µε τις αρµόδιες 
αρχές του κράτους µέλους καταγωγής του 
διαχειριστή ΑΚΧΑ, ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσµατική 
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ανταλλαγή πληροφοριών που επιτρέπει 
στις αρµόδιες αρχές να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό, 

 – η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται στον 
κατάλογο των µη συνεργάσιµων χωρών 
και εδαφών που έχει καταρτίσει η Ειδική 
Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης 
(FATF), 

 – η οποία έχει υπογράψει συµφωνία µε το 
κράτος µέλος καταγωγής του διαχειριστή 
ΑΚΧΑ και µε κάθε άλλο κράτος µέλος 
στο οποίο πρόκειται να διακινηθούν τα 
µερίδια ή οι µετοχές του ΑΚΧΑ, στο 
πλαίσιο της οποίας διασφαλίζεται ότι η 
τρίτη χώρα τηρεί πλήρως τα πρότυπα 
που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγµατος φορολογικής σύµβασης του 
ΟΟΣΑ σχετικά µε το εισόδηµα και το 
κεφάλαιο και εξασφαλίζει 
αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών 
σε φορολογικά θέµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν πολυµερών 
φορολογικών συµφωνιών. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Τροπολογία  3 

Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0041/2015 

Neena Gill 

Αµοιβαία κεφάλαια της χρηµαταγοράς 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 5 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η σταθερή ΚΑΕ ανά µερίδιο ή µετοχή 
του ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ µπορεί να 
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη 
ποσοστιαία µονάδα ή το ισοδύναµό της, 
όταν η ΚΑΕ έχει δηµοσιευθεί σε νόµισµα. 

5. Έως ...*, η Επιτροπή προβαίνει σε 
επανεξέταση του αντικτύπου και της 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, 
συµπεριλαµβανοµένης της συχνότητας 
της χρήσης µηχανισµών διασφάλισης 
σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 4 
στοιχείο δ), και υποβάλλει τα 
αποτελέσµατα της επανεξέτασης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. 

 Οι άδειες που χορηγούνται σε ΑΚΧΑ ΚΑΕ 
χαµηλής µεταβλητότητας, σε ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ λιανικής και σε ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ δηµοσίου χρέους εντός 
του πεδίου εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού λήγουν ...** 

 Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον µε τον 
παρόντα κανονισµό έχει αντιµετωπιστεί 
καταλλήλως ο συστηµικός κίνδυνος που 
σχετίζεται µε τα ΑΚΧΑ καθώς και 
οιαδήποτε απειλή κατά της 
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας του 
συνόλου ή µέρους του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της 
Ένωσης. Με βάση τα πορίσµατα της 
έκθεσης που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, η Επιτροπή εξετάζει το 
ενδεχόµενο επανεξέτασης του δευτέρου 
εδαφίου. 
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___________________ 

* ΕΕ να προστεθεί ηµεροµηνία: τέσσερα 
έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισµού. 

** ΕΕ να προστεθεί ηµεροµηνία: πέντε 
έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισµού. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Τροπολογία  4 

Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0041/2015 

Neena Gill 

Αµοιβαία κεφάλαια της χρηµαταγοράς 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 38 α (νέο) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 38α 

 Υποχρεώσεις σχετικά µε την πολιτική 
αποδοχών των ΑΚΧΑ 

 1. Η πολιτική αποδοχών των ΑΚΧΑ είναι 
διαφανής. Κατά συνέπεια, τα ΑΚΧΑ 
καθορίζουν και εφαρµόζουν πολιτικές και 
πρακτικές αποδοχών που τηρούν και 
προωθούν την ορθή και αποτελεσµατική 
διαχείριση των κινδύνων χωρίς να 
ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων που 
δεν συµβαδίζει µε το προφίλ κινδύνου, 
τους κανονισµούς ή τα καταστατικά 
έγγραφα του ΑΚΧΑ που διαχειρίζονται. 

 2. Οι πολιτικές και οι πρακτικές 
αποδοχών καλύπτουν τα σταθερά και 
µεταβλητά στοιχεία των µισθών και τις 
προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές. 

 3. Τα µεταβλητά στοιχεία των µισθών δεν 
υπερβαίνουν το 100% των σταθερών 
στοιχείων του συνόλου των αποδοχών για 
κάθε άτοµο. Τα κράτη µέλη ορίζουν 
χαµηλότερο µέγιστο ποσοστό. 

 4. Οι πολιτικές και οι πρακτικές 
αποδοχών εφαρµόζονται σε 
συγκεκριµένες κατηγορίες προσωπικού, 
στις οποίες περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι 
και άλλα µέλη του προσωπικού όπως 
µεταξύ άλλων έκτακτοι ή συµβασιούχοι 



 

AM\1058937EL.doc 6/13 PE555.107v01-00 

 EL 

υπάλληλοι, σε επίπεδο κεφαλαίου ή 
τµήµατος κεφαλαίου, και συγκεκριµένα 
σε: 

 α) διαχειριστές κεφαλαίων, 

 β) πρόσωπα που δεν είναι διαχειριστές 
κεφαλαίων και λαµβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις που επηρεάζουν τη θέση 
κινδύνου του κεφαλαίου, 

 γ) πρόσωπα που δεν είναι διαχειριστές 
κεφαλαίων και έχουν την εξουσία να 
ασκούν επιρροή στους υπαλλήλους, 
συµπεριλαµβανοµένων των συµβούλων 
και αναλυτών επενδύσεων, 

 δ) ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα 
που αναλαµβάνουν κινδύνους, προσωπικό 
που ασκεί καθήκοντα ελέγχου, και 

 ε) οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο ή µέλος 
του προσωπικού, όπως µεταξύ άλλων 
έκτακτος ή συµβασιούχος υπάλληλος, ο 
οποίος λαµβάνει συνολικές αποδοχές που 
τον τοποθετούν στο ίδιο κλιµάκιο 
αποδοχών µε τα ανώτερα διοικητικά 
στελέχη και τα πρόσωπα που 
αναλαµβάνουν κινδύνους, και του οποίου 
οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου 
των εταιρειών διαχείρισης ή του ΑΚΧΑ 
που διαχειρίζονται. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Τροπολογία  5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2015 

Neena Gill 

Αµοιβαία κεφάλαια της χρηµαταγοράς 

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

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Τα ΑΚΧΑ µπορούν να θεωρηθούν 
µέρος του σκιώδους τραπεζικού 
συστήµατος λόγω του γεγονότος ότι 
προβαίνουν σε µετασχηµατισµό 
ρευστότητας και λήξεων. Εντούτοις, σε 
αντίθεση µε τις τραπεζικές καταθέσεις, 
τα ΑΚΧΑ δεν έχουν πρόσβαση σε 
επίσηµους µηχανισµούς ενίσχυσης και 
στήριξης και, µολονότι η δυνατότητα 
απορρόφησης ζηµιών τους είναι 
περιορισµένη, δεν λαµβάνουν ρητή 
στήριξη ούτε από εταιρείες-χορηγούς. 
Περαιτέρω, οι επενδυτές ενδέχεται να 
θεωρούν τα ΑΚΧΑ, και ιδίως τα αµοιβαία 
κεφάλαια σταθερής καθαρής αξίας 
ενεργητικού (σταθερής ΚΑΕ) που 
στοχεύουν στη διατήρηση σταθερής 
ονοµαστικής αξίας, ως µια ασφαλή 
εναλλακτική λύση στις τραπεζικές 
καταθέσεις. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Τροπολογία  6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0041/2015 

Neena Gill 

Αµοιβαία κεφάλαια της χρηµαταγοράς 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ένα ΑΚΧΑ ή ένας διαχειριστής του 
ΑΚΧΑ µπορεί να εδρεύει σε τρίτη χώρα 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για 
τρίτη χώρα  

 – στην οποία υφίσταται µόνο µηδενική ή 
συµβολική φορολόγηση, 

 – στην οποία δεν υφίσταται 
αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών 
µε τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές, 

 – στην οποία δεν υφίσταται διαφάνεια 
όσον αφορά τις νοµοθετικές, δικαστικές ή 
διοικητικές διατάξεις, 

 – στην οποία δεν υπάρχει απαίτηση 
πραγµατικής τοπικής παρουσίας, 

 – η οποία λειτουργεί ως εξωχώριο 
χρηµατοπιστωτικό κέντρο. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Τροπολογία  7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

Eva Joly 

vεξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0041/2015 

Neena Gill 

Αµοιβαία κεφάλαια της χρηµαταγοράς 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ένα ΑΚΧΑ ΟΕΕ ή ένας ∆ΟΕΕ του 
ΑΚΧΑ µπορεί να εδρεύει σε τρίτη χώρα 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για 
τρίτη χώρα : 

 – στην οποία υφίσταται µόνο µηδενική ή 
συµβολική φορολόγηση, 

 – στην οποία δεν υφίσταται 
αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών 
µε τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές, 

 – στην οποία δεν υφίσταται διαφάνεια 
όσον αφορά τις νοµοθετικές, δικαστικές ή 
διοικητικές διατάξεις, 

 – στην οποία δεν υπάρχει απαίτηση 
πραγµατικής τοπικής παρουσίας, 

 – η οποία λειτουργεί ως εξωχώριο 
χρηµατοπιστωτικό κέντρο. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Τροπολογία  8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2015 

Neena Gill 

Αµοιβαία κεφάλαια της χρηµαταγοράς 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 5 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η σταθερή ΚΑΕ ανά µερίδιο ή µετοχή 
του ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ µπορεί να 
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη 
ποσοστιαία µονάδα ή το ισοδύναµό της, 
όταν η ΚΑΕ έχει δηµοσιευθεί σε νόµισµα. 

5. Έως ...*, η Επιτροπή προβαίνει σε 
επανεξέταση του αντικτύπου και της 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, 
συµπεριλαµβανοµένης της συχνότητας 
της χρήσης µηχανισµών διασφάλισης 
σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 4 
στοιχείο δ), και υποβάλλει τα 
αποτελέσµατα της επανεξέτασης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. 

 Οι άδειες που χορηγούνται σε ΑΚΧΑ ΚΑΕ 
χαµηλής µεταβλητότητας, σε ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ λιανικής και σε ΑΚΧΑ 
σταθερής ΚΑΕ δηµοσίου χρέους εντός 
του πεδίου εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού λήγουν ...**. 

 Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον το 
ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαµηλής µεταβλητότητας, τα 
ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής και τα 
ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δηµοσίου χρέους 
έχουν αντιµετωπίσει καταλλήλως 
συστηµικό κίνδυνο καθώς και οιαδήποτε 
απειλή κατά της χρηµατοπιστωτικής 
σταθερότητας του συνόλου ή µέρους του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της 
Ένωσης. Υπό το πρίσµα των πορισµάτων 
της επανεξέτασης αυτής καθώς και του 
αντικτύπου στη χρηµατοπιστωτική 
σταθερότητα, η Επιτροπή υποβάλλει 
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νοµοθετικές προτάσεις δυνάµει του 
πρώτου εδαφίου. 

________________ 

 * ΕΕ να προστεθεί ηµεροµηνία: τέσσερα 
έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισµού. 

 ** ΕΕ να προστεθεί ηµεροµηνία: πέντε 
έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισµού. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Τροπολογία  9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2015 

Neena Gill 

Αµοιβαία κεφάλαια της χρηµαταγοράς 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κάθε ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ καθιερώνει 

και διατηρεί αποθεµατικό ασφαλείας ΚΑΕ 

που ανέρχεται ανά πάσα στιγµή 

τουλάχιστον στο 3% της συνολικής αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ 

σταθερής ΚΑΕ. Η συνολική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ 

σταθερής ΚΑΕ υπολογίζεται ως το 

άθροισµα των αξιών κάθε περιουσιακού 

στοιχείου του ΑΚΧΑ που καθορίζονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 26 παράγραφοι 3 

και 4. 

5. Κάθε ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ καθιερώνει 

και διατηρεί αποθεµατικό ασφαλείας ΚΑΕ 

που ανέρχεται ανά πάσα στιγµή 

τουλάχιστον στο 3% της συνολικής αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ 

σταθερής ΚΑΕ. Η συνολική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ 

σταθερής ΚΑΕ υπολογίζεται ως το 

άθροισµα των αξιών κάθε περιουσιακού 

στοιχείου του ΑΚΧΑ που καθορίζονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 26 παράγραφοι 3 

και 4. Έως ...*, όλα τα ΑΚΧΑ σταθερής 
ΚΑΕ που εδρεύουν, βρίσκονται υπό 
διαχείριση ή διακινούνται στην Ένωση 
µετατρέπονται σε ΑΚΧΑ κυµαινόµενης 
καθαρής αξίας ενεργητικού. 

______________ 

* ΕΕ να προστεθεί ηµεροµηνία: πέντε έτη 
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Τροπολογία  10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2015 

Neena Gill 

Αµοιβαία κεφάλαια της χρηµαταγοράς 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
ένα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ µπορεί να 
εξακολουθήσει να λειτουργεί στην Ένωση 
εφόσον αποκτήσει άδεια λειτουργίας 
τραπεζικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την 
οδηγία 2013/36/ΕΕ, και εφόσον υπόκειται 
στο ίδιο κεφαλαιακό αποθεµατικό 
ασφαλείας και στα ίδια πρότυπα 
ρευστότητας µε τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα. 
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