
 

AM\1058937HU.doc  PE555.107v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

22.4.2015 A8-0041/2 

Módosítás  2 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pénzpiaci alapok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A PPA-k vagy a PPA-k kezelıinek 

székhelye harmadik országban vagy 

joghatóságban is lehet, azzal a kikötéssel, 

hogy az adott harmadik ország vagy 

joghatóság nem lehet olyan ország vagy 

joghatóság: 

 – ahol a külföldi adóhatóságokkal nincs 

érdemi információcsere, 

 – ahol a jogalkotási, igazságszolgáltatási 

vagy közigazgatási elıírások nem 

átláthatóak, 

 – ahol a tényleges helyi jelenlét nem 

követelmény,  

 – amely offshore pénzügyi központként 

mőködik, 

 – amely nem hoz olyan adóügyi 

intézkedéseket, amelyek azzal járnak, 

hogy nem léteznek adók vagy csak 

névleges adók léteznek, vagy amelyek 

révén elınyöket biztosít valós gazdasági 

tevékenység végzése vagy tényleges 

gazdasági jelenlét nélkül az adózási 

elınyöket biztosító harmadik országban, 

 – amely megfelelı együttmőködési 

megállapodást kötött a PPA kezelıjének 

székhelye szerinti tagállam illetékes 

hatóságaival, aminek következtében 

hatékony információcsere biztosítható, 
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lehetıvé téve az illetékes hatóságoknak, 

hogy e rendelettel összhangban ellássák 

feladataikat, 

 – amely nem szerepel a pénzmosás és 

terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi 

munkacsoportnak a nem együttmőködı 

országokat és területeket tartalmazó 

jegyzékében, 

 –amely olyan megállapodást kötött a PPA 

kezelıjének székhelye szerinti 

tagállammal és minden egyéb olyan 

tagállammal, ahol a PPA befektetési 

jegyeit vagy részvényeit forgalmazni 

szándékoznak, amely biztosítja, hogy a 

harmadik ország teljes mértékben 

megfeleljen az OECD adóügyi 

modellegyezményének 26. cikkében 

meghatározott normáknak, és biztosítja az 

adóügyi információk tényleges cseréjét, 

beleértve adott esetben a többoldalú 

adómegállapodásokkal kapcsolatosakat is. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Módosítás  3 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pénzpiaci alapok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 5 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az állandó nettó eszközértékő PPA 

egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó 

állandó nettó eszközértékét a legközelebbi 

százalékpontra vagy – amennyiben a nettó 

eszközértéket pénzegységben teszik közzé 

– azzal egyenértékő számértékre kell 

kerekíteni. 

(5) A Bizottság *-ig elvégzi a rendelet 

hatásának és végrehajtásának 

felülvizsgálatát, ideértve a 27. cikk (4) 

bekezdésének d) pontjában említett 

védelmi mechanizmusok alkalmazásának 

gyakoriságát is, és a felülvizsgálati 

jelentést benyújtja az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. 

 Az alacsony volatilitású állandó nettó 

eszközértékő PPA-knak, a lakossági 

állandó nettó eszközértékő PPA-knak és 

az államkötvényekkel foglalkozó állandó 

nettó eszközértékő PPA-knak e rendelet 

keretében kiadott engedélyek **-án/-én 

lejárnak. 

 A Bizottság megvizsgálja, hogy e rendelet 

megfelelıen kezelte-e az uniós pénzügyi 

rendszert érintı rendszerszintő 

kockázatokat, illetve a pénzügyi rendszer 

egészének vagy bármely részének 

pénzügyi stabilitását fenyegetı 

veszélyeket. A Bizottság az elsı 

albekezdésben említett jelentés 

megállapításai alapján megvizsgálja a 

második albekezdés felülvizsgálatának 

lehetıségét. 

* HL: kérjük, illessze be a dátumot: e 

rendelet hatálybalépése után négy évvel. 
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** HL: kérjük, illessze be a dátumot: e 

rendelet hatálybalépése után öt évvel. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Módosítás  4 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pénzpiaci alapok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

38 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 38a. cikk 

 A PPA-k javadalmazási politikájával 

kapcsolatos kötelezettségek 

 (1) A PPA-k javadalmazási politikájának 

átláthatónak kell lennie. Ennek 

megfelelıen a PPA-k a hatékony és 

eredményes kockázatkezelést elımozdító 

és azzal összhangban álló javadalmazási 

politikákat alkalmaznak, amelyek nem 

ösztönzik a kezelésükben lévı PPA-k 

kockázati profiljával, alapszabályával 

vagy létesítı okiratával össze nem 

egyeztethetı kockázatvállalást. 

 (2) A javadalmazási politikák és 

gyakorlatok a fizetések és a nem kötelezı 

nyugdíjjuttatások rögzített és változó 

összetevıire vonatkoznak. 

 (3) A fizetések változó összetevıje senkinél 

sem haladhatja meg a teljes javadalmazás 

rögzített összetevıjének 100%-át. A 

tagállamok alacsonyabb maximális 

százalékarányt is megállapíthatnak. 

 (4) A javadalmazási politikák és 

gyakorlatok az alapok és a részalapok 

szintjén azon alkalmazotti kategóriákra – 

köztük minden munkavállalóra és 

alkalmazottra, többek között az ideiglenes 

vagy szerzıdéses alkalmazottakra – 



 

AM\1058937HU.doc  PE555.107v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

alkalmazandóak, amelyek közé tartoznak: 

 a) az alapkezelık; 

 b) az alapkezelıktıl eltérı olyan 

személyek, akik az alap kockázati 

pozícióját befolyásoló befektetési 

döntéseket hoznak; 

 c) az alapkezelıktıl eltérı olyan 

személyek, akik hatáskörüknél fogva 

befolyást gyakorolhatnak az 

alkalmazottakra, többek között a 

befektetési tanácsadókra és az elemzıkre; 

 d) a felsı vezetés, a kockázatvállalásért és 

ellenırzésért felelıs alkalmazottak; 

valamint 

 e) bármely más olyan munkavállaló vagy 

alkalmazott – többek között az ideiglenes 

vagy szerzıdéses alkalmazottak –, akik 

javadalmazásuk mértéke miatt a felsı 

vezetéssel és a döntéshozatalért felelıs 

alkalmazottakkal azonos javadalmazási 

kategóriába tartoznak, és akik az 

alapkezelı társaság kockázati profiljára 

vagy a kezelésükben lévı PPA-k kockázati 

profiljára szakmai tevékenységük révén 

érdemi hatást gyakorolnak. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Módosítás  5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pénzpiaci alapok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A PPA-k az árnyékbanki rendszer 

részének tekinthetık azon az alapon, hogy 

lejárati és likviditási transzformációt 

végeznek. A bankbetétekkel szemben 

azonban a PPA-k nem férnek hozzá a 

hivatalos támogatási rendszerekhez és 

védıhálókhoz, és mivel csak kismértékben 

képesek elnyelni a veszteségeket, 

szponzorvállalatoktól sem jutnak hozzá 

kifejezett támogatáshoz. Ezenfelül a 

befektetık úgy érzékelhetik, hogy a PPA-

k, különösen a változatlan névérték 

fenntartására törekvı, állandó nettó 

eszközértékő PPA-k biztonságos 

alternatívát jelentenek a bankbetétekkel 

szemben. 

Or. en 



 

AM\1058937HU.doc  PE555.107v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

22.4.2015 A8-0041/6 

Módosítás  6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pénzpiaci alapok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A PPA-k vagy a PPA-k kezelıinek 

székhelye harmadik országban is lehet, 

azzal a kikötéssel, hogy a harmadik ország 

nem lehet olyan ország: 

 – ahol nincsenek adók, vagy csak névleges 

adók léteznek, 

 – ahol a külföldi adóhatóságokkal nincs 

érdemi információcsere, 

 – ahol a jogalkotási, igazságszolgáltatási 

vagy közigazgatási elıírások nem 

átláthatóak, 

 – ahol a tényleges helyi jelenlét nem 

követelmény, 

 – amely offshore pénzügyi központként 

mőködik. 

Or. en 



 

AM\1058937HU.doc  PE555.107v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

22.4.2015 A8-0041/7 

Módosítás  7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pénzpiaci alapok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az ABA PPA-k vagy ABA PPA-k 

kezelıinek székhelye harmadik országban 

is lehet, azzal a kikötéssel, hogy az adott 

harmadik ország nem lehet olyan ország: 

 – ahol nincsenek adók, vagy csak névleges 

adók léteznek, 

 – ahol a külföldi adóhatóságokkal nincs 

érdemi információcsere, 

 – ahol a jogalkotási, igazságszolgáltatási 

vagy közigazgatási elıírások nem 

átláthatóak, 

 – ahol a tényleges helyi jelenlét nem 

követelmény, 

 – amely offshore pénzügyi központként 

mőködik. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Módosítás  8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pénzpiaci alapok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 5 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az állandó nettó eszközértékő PPA 

egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó 

állandó nettó eszközértékét a legközelebbi 

százalékpontra vagy – amennyiben a nettó 

eszközértéket pénzegységben teszik közzé 

– azzal egyenértékő számértékre kell 

kerekíteni. 

(5) A Bizottság *-ig elvégzi a rendelet 

hatásának és végrehajtásának 

felülvizsgálatát, ideértve a 27. cikk (4) 

bekezdésének d) pontjában említett 

védelmi mechanizmusok alkalmazásának 

gyakoriságát is, és a felülvizsgálati 

jelentést benyújtja az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. 

 Az alacsony volatilitású állandó nettó 

eszközértékő PPA-knak, a lakossági 

állandó nettó eszközértékő PPA-knak és 

az államkötvényekkel foglalkozó állandó 

nettó eszközértékő PPA-knak e rendelet 

keretében kiadott engedélyek **-án/-én 

lejárnak. 

 A Bizottság megvizsgálja, hogy az 

alacsony volatilitású állandó nettó 

eszközértékő PPA-k, a lakossági állandó 

nettó eszközértékő PPA-k és az 

államkötvényekkel foglalkozó állandó 

nettó eszközértékő PPA-k megfelelıen 

kezelték-e az uniós pénzügyi rendszert 

érintı rendszerszintő kockázatokat, illetve 

a pénzügyi rendszer egészének vagy 

bármely részének pénzügyi stabilitását 

fenyegetı veszélyeket. E vizsgálat 

eredménye és a pénzügyi stabilitásra 

gyakorolt hatás fényében a Bizottság 

jogalkotási javaslatokat terjeszt elı az elsı 



 

AM\1058937HU.doc  PE555.107v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

albekezdéssel összhangban. 

* HL: kérjük, illessze be a dátumot: e 

rendelet hatálybalépése után négy évvel. 

** HL: kérjük, illessze be a dátumot: e 

rendelet hatálybalépése után öt évvel. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Módosítás  9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pénzpiaci alapok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az állandó nettó eszközértékő PPA 

puffert hoz létre és tart fenn, amelynek 

mindenkori összege az állandó nettó 

eszközértékő PPA eszközei 

összértékének legalább 3%-a. Az 

állandó nettó eszközértékő PPA 

eszközeinek összértékét a PPA 

eszközei 26. cikk (3) vagy (4) 

bekezdésével összhangban 

meghatározott értékének összegébıl 

számítják ki. 

(1) Az állandó nettó eszközértékő PPA 

puffert hoz létre és tart fenn, amelynek 

mindenkori összege az állandó nettó 

eszközértékő PPA eszközei 

összértékének legalább 3%-a. Az 

állandó nettó eszközértékő PPA 

eszközeinek összértékét a PPA 

eszközei 26. cikk (3) vagy (4) 

bekezdésével összhangban 

meghatározott értékének összegébıl 

számítják ki. Az Unióban székhellyel 

rendelkezı, ott mőködı vagy ott 

forgalmazott összes állandó nettó 

eszközértékő PPA-t *-ig változó nettó 

eszközértékő PPA-vá kell átalakítani. 

________ 

* HL: kérjük, illessze be a 

dátumot: e rendelet hatálybalépése 

után öt évvel. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Módosítás  10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pénzpiaci alapok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdéstıl eltérve az állandó 

nettó eszközértékő PPA-k abban az 

esetben folytathatják mőködésüket az 

Unióban, ha az 575/2013/EU rendeletnek 

és a 2013/36/EU irányelvnek megfelelıen 

megszerzik a banki engedélyt, valamint 

teljesítik a hitelintézetekkel megegyezı 

tıkepuffer- és likviditási követelményeket. 

Or. en 

 

 


