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22.4.2015 A8-0041/2 

Pozmeňujúci návrh  2 
Eva Joly 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peňažného trhu 

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

Návrh nariadenia 
Článok 3 – odsek 1 a (nový) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. FPT alebo správca FPT môžu byť 
usadení v tretej krajine alebo jurisdikcii, 
ak v prípade tejto krajiny alebo jurisdikcie 
nejde o krajinu alebo jurisdikciu: 

 – v ktorej chýba účinná výmena 
informácií s daňovými úradmi z iných 
štátov, 

 – ktorej právne, súdne alebo 
administratívne predpisy nie sú 
transparentné, 

 – v ktorej sa neuplatňuje požiadavka na 
významné miestne zastúpenie,  

 – ktorá vystupuje ako daňový raj, 

 – ktorá neustanovuje daňové opatrenia, 
ktoré neukladajú žiadne dane alebo 
ukladajú iba nominálne dane, alebo ak sú 
poskytované výhody aj bez akejkoľvek 
skutočnej hospodárskej činnosti 
a významnej ekonomickej prítomnosti 
v tretej krajine, ktorá takéto daňové 
výhody ponúka, 

 – ktorá disponuje vhodnými opatreniami 
v oblasti spolupráce s príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu 
správcu FPT, čo znamená, že je možné 
zaručiť efektívnu výmenu informácií, 
ktorá príslušným orgánom umožňuje 
vykonávať svoje povinnosti v súlade 
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s týmto nariadením, 

 – ktorá nie je vedená na zozname 
nespolupracujúcich krajín a území FATF, 

 – ktorá podpísala s domovským členským 
štátom správcu FPT a s každým ďalším 
členským štátom, v ktorom sa majú 
podielové listy alebo akcie FPT uvádzať 
na trh, dohodu, ktorá zabezpečí, aby tretia 
krajina v plnej miere dodržiavala normy 
stanovené v článku 26 vzorového 
dohovoru OECD o zdaňovaní príjmov 
a majetku, ako aj účinnú výmenu 
informácií o daňových otázkach vrátane 
akýchkoľvek viacstranných dohôd 
o daniach. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Pozmeňujúci návrh  3 
Eva Joly 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peňažného trhu 

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

Návrh nariadenia 
Článok 27 – odsek 5 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ak je čistá hodnota aktív zverejnená 

v menovej jednotke, konštantná čistá 

hodnota aktív na podielový list alebo akciu 

FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív 

sa môže zaokrúhliť na najbližší 

percentuálny bod alebo jeho ekvivalent. 

5. Do...* Komisia vykoná preskúmanie 
vplyvu a vykonávania tohto nariadenia 
vrátane častosti využívania ochranných 
mechanizmov podľa článku 27 ods. 4 
písm. d) a predloží ho Európskemu 
parlamentu a Rade. 

 Povolenia udelené FPT s čistou hodnotou 
aktív s nízkou volatilitou, retailovým FPT 
s konštantnou čistou hodnotou aktív 
a FPT s konštantnou čistou hodnotou 
aktív investujúcim do verejného dlhu EÚ 
v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
zanikajú dňa ... **. 

 Komisia preskúma, či toto nariadenie 
riadne rieši systémové riziká týkajúce sa 
FPT alebo potenciálne hrozby pre 
finančnú stabilitu celku alebo časti 
finančného systému Únie. Na základe 
zistení správy uvedenej v prvom 
pododseku Komisia preskúma možnosť 
revidovať druhý pododsek. 

*Ú. v.: vložte, prosím, dátum: štyri roky 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. 

**Ú. v.: vložte, prosím, dátum: päť rokov 
od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Pozmeňujúci návrh  4 
Eva Joly 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peňažného trhu 

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

Návrh nariadenia 
Článok 38 a (nový) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 38a 

 Povinnosti týkajúce sa politiky 
odmeňovania vo FPT 

 1. FPT vedú transparentnú politiku 
odmeňovania. FPT preto zavedú 
a uplatňujú politiky a postupy 
odmeňovania, ktoré zodpovedajú 
solídnemu a účinnému riadeniu rizík, 
takéto riadenie rizík podporujú 
a nenabádajú na rizikové správanie, ktoré 
nie je v súlade s rizikovými profilmi, 
predpismi alebo zakladajúcimi 
dokumentmi FPT, ktoré spravujú. 

 2. Politiky a postupy odmeňovania 
zahŕňajú pevné a pohyblivé zložky mzdy 
a dobrovoľné platby dôchodkového 
zabezpečenia. 

 3. Pohyblivá zložka mzdy nepresiahne 
100 % pevnej zložky celkovej výšky 
odmeny pre každého jednotlivca. Členské 
štáty môžu stanoviť nižšiu maximálnu 
percentuálnu hodnotu. 

 4. Politiky a postupy odmeňovania sa 
uplatňujú na tieto kategórie pracovníkov 
vrátane zamestnancov a iných 
pracovníkov, napríklad dočasných alebo 
zmluvných pracovníkov, a to na úrovni 
fondu alebo podfondu: 
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 a) správcovia fondov; 

 b) iné osoby ako správcovia fondov, ktoré 
prijímajú investičné rozhodnutia 
ovplyvňujúce rizikovú pozíciu fondu; 

 c) iné osoby ako správcovia fondov, ktoré 
majú právomoc vyvíjať vplyv na 
pracovníkov, vrátane poradcov 
a analytikov v oblasti investičnej politiky; 

 d) vrcholový manažment, osoby 
zodpovedné za prijímanie rizík, pracovníci 
v kontrolných funkciách; a 

 e) ostatní zamestnanci alebo pracovníci, 
napríklad dočasní alebo zmluvní 
pracovníci poberajúci celkovú odmenu na 
úrovni triedy odmeňovania vrcholového 
manažmentu a osôb, ktoré prijímajú 
rozhodnutia, ktorých profesionálne 
aktivity majú zásadný vplyv na rizikový 
profil správcovských spoločností alebo 
FPT, ktoré spravujú. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Pozmeňujúci návrh  5 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peňažného trhu 

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

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 2 a (nové) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a) FPT môžu byť považované za súčasť 
tieňového bankového systému na základe 
toho, že transformujú splatnosť 
a likviditu. Na rozdiel od bankových 
vkladov však FPT nemajú prístup 
k nástrojom oficiálnej podpory 
a zábezpeky, a keďže sú len v nízkej miere 
schopné absorbovať straty, nie sú ani 
výslovne podporované sponzorskými 
spoločnosťami. Investori navyše môžu 
vnímať FPT, a najmä FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív, ktorých cieľom je 
zachovanie nemennej nominálnej 
hodnoty, ako bezpečnú alternatívu 
k bankovým vkladom. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

22.4.2015 A8-0041/6 

Pozmeňujúci návrh  6 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
v mene skupiny GUE/NGL 

Eva Joly 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peňažného trhu 

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

Návrh nariadenia 
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 FPT alebo správca FPT môžu byť 
usadení v tretej krajine, ak nejde 
o krajinu: 

 – v ktorej sa buď neuplatňujú žiadne 
dane alebo, ak sa uplatňujú, ide len 
o dane nominálne, 

 – v ktorej chýba účinná výmena 
informácií s daňovými úradmi z iných 
štátov; 

 –ktorej právne, súdne alebo 
administratívne predpisy nie sú 
transparentné, 

 – v ktorej sa neuplatňuje požiadavka na 
významné miestne zastúpenie, 
 

 – ktorá vystupuje ako daňový raj. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Pozmeňujúci návrh  7 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
v mene skupiny GUE/NGL 

Eva Joly 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peňažného trhu 

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

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 1 a (nový) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. FPT v podobe AIF alebo správca FPT 
v podobe AIF môžu byť usadení v tretej 
krajine, ak nejde o krajinu: 

 – v ktorej sa buď neuplatňujú žiadne 
dane alebo, ak sa uplatňujú, ide len 
o dane nominálne, 

 – v ktorej chýba účinná výmena 
informácií s daňovými úradmi z iných 
štátov; 

 –ktorej právne, súdne alebo 
administratívne predpisy nie sú 
transparentné, 

 – v ktorej sa neuplatňuje požiadavka na 
významné miestne zastúpenie, 

 – ktorá vystupuje ako daňový raj. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Pozmeňujúci návrh  8 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peňažného trhu 

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

Návrh nariadenia 
Článok 27 – odsek 5 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ak je čistá hodnota aktív zverejnená 
v menovej jednotke, konštantná čistá 
hodnota aktív na podielový list alebo 
akciu FPT s konštantnou čistou hodnotou 
aktív sa môže zaokrúhliť na najbližší 
percentuálny bod alebo jeho ekvivalent. 

5. Do...* Komisia vykoná preskúmanie 
vplyvu a vykonávania tohto nariadenia 
vrátane častosti využívania ochranných 
mechanizmov podľa článku 27 ods. 4 
písm. d) a predloží ho Európskemu 
parlamentu a Rade. 

 Povolenia udelené FPT s čistou hodnotou 
aktív s nízkou volatilitou, retailovým FPT 
s konštantnou čistou hodnotou aktív 
a FPT s konštantnou čistou hodnotou 
aktív investujúcim do verejného dlhu EÚ 
v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
zanikajú dňa ... **. 

 Komisia preskúma, či FPT s čistou 
hodnotou aktív s nízkou volatilitou, 
retailové FPT s konštantnou čistou 
hodnotou aktív a FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív investujúce do 
verejného dlhu EÚ riadne riešia 
systémové riziká alebo potenciálne hrozby 
pre finančnú stabilitu celku alebo časti 
finančného systému Únie. V súlade so 
zisteniami tohto preskúmania a vplyvu na 
finančnú stabilitu vypracuje Komisia na 
základe prvého pododseku legislatívne 
návrhy. 

*Ú. v. vložte, prosím, dátum: štyri roky 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
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nariadenia. 

**Ú. v.: vložte, prosím, dátum: päť rokov 
od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Pozmeňujúci návrh  9 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peňažného trhu 

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

Návrh nariadenia 
Článok 30 – odsek 1 – pododsek 1 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý FPT s konštantnou čistou 

hodnotou aktív vytvorí a udržiava 

rezervu pre čistú hodnotu aktív, ktorej 

výška dosahuje vždy aspoň 3 % 

celkovej hodnoty aktív FPT s 

konštantnou čistou hodnotou aktív. 

Celková hodnota aktív FPT 

s konštantnou čistou hodnotou aktív sa 

vypočítava ako súčet hodnôt každého 

aktíva FPT stanovených v súlade 

s článkom 26 ods. 3 alebo 4. 

1. Každý FPT s konštantnou čistou 

hodnotou aktív vytvorí a udržiava 

rezervu pre čistú hodnotu aktív, ktorej 

výška dosahuje vždy aspoň 3 % 

celkovej hodnoty aktív FPT 

s konštantnou čistou hodnotou aktív. 

Celková hodnota aktív FPT 

s konštantnou čistou hodnotou aktív sa 

vypočítava ako súčet hodnôt každého 

aktíva FPT stanovených v súlade 

s článkom 26 ods. 3 alebo 4. Do ...* 
budú všetky FPT s konštantnou čistou 
hodnotou aktív zriadené, spravované 
alebo obchodované v Únii 
transformované na FPT 
s premenlivou čistou hodnotou aktív. 

________ 

*Ú. v. vložte, prosím, dátum: päť 
rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Pozmeňujúci návrh  10 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peňažného trhu 

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

Návrh nariadenia 
Článok 30 – odsek 1 a (nový) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Odchylne od odseku 1 môže FPT 
s konštantnou čistou hodnotou aktív 
v prípade, že získa bankovú licenciu 
v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 575/2013/EÚ a smernicou (EÚ) 
č. 2013/36/EÚ, a ak zachováva rovnaké 
kapitálové rezervy a normy likvidity ako 
úverové inštitúcie, aj naďalej pôsobiť 
v Únii. 

Or. en 

 

 


