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22.4.2015 A8-0041/2 

Grozījums Nr.  2 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0041/2015 

Neena Gill 

Naudas tirgus fondi 

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

Regulas priekšlikums 

3. pants–1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1a. NTF vai NTF pārvaldītājs var būt 
reăistrēts trešā valstī vai jurisdikcijā, ja šī 
trešā valsts vai jurisdikcija nav tāda valsts 
vai jurisdikcija: 

 – kurā trūkst efektīvas informācijas 
apmaiĦas ar ārvalstu nodokĜu iestādēm, 

 – kurā trūkst pārredzamības par 
likumdošanas, tiesu un 
administratīvajiem noteikumiem, 

 – kurā nav prasības par būtisku vietējo 
klātbūtni,  

 – kura darbojas kā ārzonas finanšu 
centrs, 

 – kura neparedz nodokĜu pasākumus, kas 
saistīti ar nodokĜu neesamību vai 
nomināliem nodokĜiem, vai kurā 
priekšrocības piešėir pat tad, ja attiecīgajā 
trešā valstī, kas piedāvā šādus nodokĜu 
atvieglojumus, nenotiek nekāda reāla 
saimnieciska darbība un nav būtiskas 
ekonomiskās klātbūtnes, 

 – kurai ir pienācīgi pasākumi sadarbībai 
ar NTF pārvaldnieka piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas 
nozīmē, ka var nodrošināt efektīvu 
informācijas apmaiĦu, Ĝaujot 
kompetentajām iestādēm izpildīt šajā 
regulā paredzētos pienākumus, 
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 – kura nav iekĜauta Finanšu darījumu 
darba grupas (FATF) veidotajā to valstu 
sarakstā, kuras nesadarbojas, 

 – kura ir parakstījusi nolīgumu ar NTF 
pārvaldnieka piederības dalībvalsti un 
visām citām dalībvalstīm, kur NTF 
akcijas vai ieguldījumu apliecības 
paredzēts tirgot, tādējādi nodrošinot, ka 
trešā valsts pilnībā atbilst ESAO 
Paraugkonvencijas par nodokĜu uzlikšanu 
ienākumiem un kapitālam 26. pantā 
paredzētajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiĦu nodokĜu 
jautājumos, tostarp par daudzpusējiem 
nodokĜu nolīgumiem. 

Or. en
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22.4.2015 A8-0041/3 

Grozījums Nr.  3 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0041/2015 

Neena Gill 

Naudas tirgus fondi 

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

Regulas priekšlikums 

27. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Nemainīgas NAV NTF nemainīgo NAV 
uz akciju vai ieguldījumu apliecību 
noapaĜo uz tuvāko procentpunktu vai tā 
ekvivalentu, ja NAV tiek publicēta naudas 
vienības izteiksmē. 

5. Līdz …* Komisija sagatavo pārskatu 
par šīs regulas ietekmi un īstenošanu, 
tostarp par to, cik bieži ir izmantoti 
aizsargmehānismi, kas minēti 27. panta 
4.d punktā, un iesniedz to Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

 Šīs regulas darbības jomā ZSNAV, 
mazumtirdzniecības NNAV un publiskā 
parāda NNAV NTF piešėirtās atĜaujas 
zaudē spēku …** pēc dienas, kad stājas 
spēkā šī regula. 

 Komisija pārbauda, vai šī regula pienācīgi 
novērš ar NTF saistīto sistēmisko risku, 
kā arī draudus finanšu stabilitātei 
attiecībā uz visu Savienības finanšu 
sistēmu vai tās daĜām. Pamatojoties uz 
pirmajā daĜā minētā ziĦojuma 
konstatējumiem, Komisija izpēta iespēju 
pārskatīt otro daĜu. 

* OV: lūdzam ievietot datumu: četri gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 

** OV: lūdzam ievietot datumu: pieci gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Grozījums Nr.  4 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0041/2015 

Neena Gill 

Naudas tirgus fondi 

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

Regulas priekšlikums 

38.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 38.a pants 

 Pienākumi attiecībā uz NTF atalgojuma 
politiku 

 1. NTF atalgojuma politika ir 
pārredzama. NTF attiecīgi izveido un 
piemēro atalgojuma politiku un praksi, 
kas ir saskaĦā ar pareizu un efektīvu 
riska pārvaldību, veicina šādu pārvaldību 
un neveicina tādu riska uzĦemšanos, kura 
ir pretrunā ar pārvaldīto NTF riska 
profiliem, noteikumiem vai dibināšanas 
dokumentiem. 

 2. Atalgojuma politika un prakse attiecas 
uz algu fiksēto un mainīgo daĜu un 
diskrecionāriem pensiju pabalstiem. 

 3. Algu mainīgā daĜa nepārsniedz 100 % 
no katra indivīda kopējā atalgojuma 
nemainīgās daĜas. Dalībvalstis var noteikt 
zemāku maksimālo procentuālo lielumu. 

 4. Atlīdzības politiku un praksi piemēro 
šādām personāla kategorijām, tostarp 
darbiniekiem un citiem personāla 
locekĜiem, ieskaitot arī pagaidu 
darbiniekus un līgumdarbiniekus, kas 
strādā fonda vai apakšfonda līmenī un 
kas ir: 

 (a) fonda pārvaldītāji, 
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 (b) personas, kas nav fonda pārvaldītāji, 
bet pieĦem investīciju lēmumus, kuri 
ietekmē fonda riska situāciju, 

 (c) personas, kas nav fonda pārvaldītāji, 
bet kam ir tiesības ietekmēt darbiniekus, 
tostarp ieguldījumu politikas 
padomdevējus un analītiėus, 

 (d) augstākā līmeĦa vadība, par riska 
uzĦemšanos atbildīgās personas un par 
kontroles funkcijām atbildīgi darbinieki 
un 

 (e) citi darbinieki vai personāla locekĜi, 
piemēram, pagaidu darbinieki vai 
līgumdarbinieki un citi, kuri saĦem 
kopējo atlīdzību un ietilpst augstākā 
līmeĦa vadības un par lēmumu 
pieĦemšanu atbildīgo personu atlīdzības 
grupā un kuru profesionālā darbība 
būtiski ietekmē to pārvaldības sabiedrību 
vai NTF riska profilus, kurus tās 
pārvalda. 
 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Grozījums Nr.  5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0041/2015 

Neena Gill 

Naudas tirgus fondi 

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

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) NTF var uzskatīt par paralēlās banku 
sistēmas daĜu, jo tie veic termiĦa un 
likviditātes konversiju. Tomēr, atšėirībā 
no banku depozītiem, NTF nav pieejami 
oficiāli atbalsta un rezerves mehānismi, 
un, tā kā tiem ir maz iespēju absorbēt 
zaudējumus, tiem nav arī pieejams tiešs 
sponsorējošo uzĦēmumu atbalsts. Turklāt 
ieguldītāji var uzskatīt NTF un jo īpaši 
nemainīgas neto aktīvu vērtības 
(nemainīgas NAV) fondus, kuru mērėis ir 
uzturēt nemainīgu fonda daĜu 
nominālvērtību, par drošu alternatīvu 
banku noguldījumiem. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Grozījums Nr.  6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0041/2015 

Neena Gill 

Naudas tirgus fondi 

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

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 2.a daĜa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 NTF vai NTF pārvaldītājs var būt 
reăistrēts trešā valstī, ja šī trešā valsts nav 
tāda valsts: 

 – kurā nav nodokĜu vai tie ir tikai 
nomināli, 

 – kurā trūkst efektīvas informācijas 
apmaiĦas ar ārvalstu nodokĜu iestādēm, 

 – kurā trūkst pārredzamības par 
likumdošanas, tiesu un 
administratīvajiem noteikumiem, 

 – kurā nav prasības par būtisku vietējo 
klātbūtni, 

 – kura darbojas kā ārzonas finanšu 
centrs. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Grozījums Nr.  7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0041/2015 

Neena Gill 

Naudas tirgus fondi 

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

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1a. AIF NTF vai NTF AIFP var būt 
reăistrēts trešā valstī, ja šī trešā valsts nav 
tāda valsts: 

 – kurā nav nodokĜu vai tie ir tikai 
nomināli, 

 – kurā trūkst efektīvas informācijas 
apmaiĦas ar ārvalstu nodokĜu iestādēm, 

 – kurā trūkst pārredzamības par 
likumdošanas, tiesu un 
administratīvajiem noteikumiem, 

 – kurā nav prasības par būtisku vietējo 
klātbūtni, 

 – kura darbojas kā ārzonas finanšu 
centrs. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Grozījums Nr.  8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0041/2015 

Neena Gill 

Naudas tirgus fondi 

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

Regulas priekšlikums 

27. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Nemainīgas NAV NTF nemainīgo NAV 
uz akciju vai ieguldījumu apliecību 
noapaĜo uz tuvāko procentpunktu vai tā 
ekvivalentu, ja NAV tiek publicēta naudas 
vienības izteiksmē. 

5. Līdz …* Komisija sagatavo pārskatu 
par šīs regulas ietekmi un īstenošanu, 
tostarp par to, cik bieži ir izmantoti 
aizsargmehānismi, kas minēti 27. panta 
4.d punktā, un iesniedz to Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

 Šīs regulas darbības jomā ZSNAV, 
mazumtirdzniecības NNAV un publiskā 
parāda NNAV NTF piešėirtās atĜaujas 
zaudē spēku …** pēc dienas, kad stājas 
spēkā šī regula. 

 Komisija pārbauda, vai ZSNAV, 
mazumtirdzniecības NNAV un publiskā 
parāda NNAV NTF pienācīgi novērš 
sistēmisko risku, kā arī draudus finanšu 
stabilitātei attiecībā uz visu Savienības 
finanšu sistēmu vai tās daĜām. ĥemot vērā 
šī pārskata konstatējumus un ietekmi uz 
finanšu stabilitāti, Komisija iesniedz 
likumdošanas priekšlikumus saskaĦā ar 
pirmo daĜu. 

* OV: lūdzam ievietot datumu: četri gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 

** OV: lūdzam ievietot datumu: pieci gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Grozījums Nr.  9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0041/2015 

Neena Gill 

Naudas tirgus fondi 

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

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1. punkts – 1. daĜa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katrs nemainīgas NAV NTF 

izveido un visu laiku uztur NAV 

rezervi vismaz 3 % apmērā no 

nemainīgas NAV NTF aktīvu 

kopējās vērtības. Nemainīgas NAV 

NTF aktīvu kopējo vērtību aprēėina 

kā summu, ko iegūst, saskaitot 

katra NTF aktīva vērtību, kas 

noteikta atbilstīgi 26. panta 3. vai 

4. punktam. 

1. Katrs nemainīgas NAV NTF 

izveido un visu laiku uztur NAV 

rezervi vismaz 3 % apmērā no 

nemainīgas NAV NTF aktīvu 

kopējās vērtības. Nemainīgas NAV 

NTF aktīvu kopējo vērtību aprēėina 

kā summu, ko iegūst, saskaitot 

katra NTF aktīva vērtību, kas 

noteikta atbilstīgi 26. panta 3. vai 

4. punktam. Līdz …* visi Savienībā 
dibinātie, pārvaldītie vai tirgotie 
nemainīgas NAV NTF tiek 
pārvērsti par mainīgās neto aktīvu 
vērtības NTF. 

________ 

* OV: lūdzam ievietot datumu: 
pieci gadi pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Grozījums Nr.  10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0041/2015 

Neena Gill 

Naudas tirgus fondi 

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

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1a. Atkāpjoties no 1. punkta, NNAV NTF 
var turpināt darboties Savienībā, ja tas 
saĦem bankas darbības licenci saskaĦā ar 
Regulu (ES) Nr. 575/2013/ES un 
Direktīvu (ES) Nr. 2013/36/ES un ja tas 
ievēro tādas pašas kapitāla rezerves un 
likviditātes standartus kā kredītiestādes. 

Or. en 

 

 


