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* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar dwar sistema komuni ta’ taxxa fuq it-
tranżazzjonijiet finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2008/7/KE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0594),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 113 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
skont liema artikolu l-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0355/2011),

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati mressqa, fi ħdan il-qafas tal-Protokoll (Nru 2) 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, mill-Parlament 
Ċiprijott u l-Parlament Svediż, li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax 
mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għas-Suq 
Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7–0000/2012),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
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finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet 
finanzjarji; sabiex jiġu kkumplimentati 
miżuri regolatorji maħsuba biex jiġu evitati 
kriżijiet futuri u biex jiġi ġġenerat dħul 
addizzjonali għall-baġits ġenerali jew għal 
skopijiet speċifiċi ta' politika.

finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet 
finanzjarji; sabiex jiġu kkumplimentati 
miżuri regolatorji maħsuba biex jiġu evitati 
kriżijiet futuri u biex jiġi ġġenerat dħul 
addizzjonali għall-baġits ġenerali fost l-
oħrajn bħala kontribut għall-
konsolidazzjoni fiskali, jew għal skopijiet 
speċifiċi ta' politika, b'mod partikolari 
dawk li jħeġġu l-iżvilupp.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Barra minn hekk, fil-perjodu attwali 
ta' kriżijiet fiskali severi, u b'mod 
partikolari l-previżjonijiet għal tkabbir 
baxx fl-Unjoni, FTT jaf ikollha impatt 
pożittiv fuq il-perspettiva ta' tkabbir fuq 
perjodu ta' żmien medju u twil billi:
(a) jitnaqqas il-kontribut sproporzjonat ta' 
tranżazzjonijiet mhux produttivi u b'hekk 
tikkontribwixxi b'mod sinifikanti biex 
jitnaqqsu r-riskji tal-kriżi sistematika 
futura u b'hekk l-ispiża għalja f'termini 
ta' tkabbir ta' tali kriżi; 
(b) jitressaq il-piż tat-taxxa minn fuq 
investimenti tax-xogħol u produttivi għal 
fuq attivitajiet finanzjarji b'esternalitajiet 
severi għall-ekonomija reali; 
(c) jiġi ġġenerat dħul addizzjonali għall-
ispiża pubblika u tikkontribwixxi għal 
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tassazzjoni ta' dħul aktar baxx, li huwa 
prerekwiżit importanti ħalli jitħeġġu d-
domanda u l-konsum u għalhekk it-
tkabbir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Studji ppubblikati dan l-aħħar juru li l-impatt li tiġi introdotta FTT fil-livell tal-PGD 
probabilment ħa jkun ta' madwar +0.25% bħala minimu. Barra minn hekk, grazzi għal FTT, 
spekulaturi fuq terminu qasir bħal fondi ħeġġ jew operaturi tas-suq bi frekwenza għolja huma 
l-aħjar li jħallsu. L-FTT mbagħad toħloq nuqqas ta' inċentivi għal spekulazzjoni fuq terminu 
qasir, bil-maqlub ta' investiment fuq terminu twil. Finalment, FTT jiġġenera dħul 
addizzjonali. 

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) FTT taqdi l-aħjar il-funzjoni doppja 
tagħha (li tiġġenera dħul addizzjonali 
permezz ta' tassazzjoni aktar ġusta vis-à-
vis setturi oħrajn u li titnaqqas l-
ispekulazzjoni eċċessiva u ta' ħsara fis-
sistema finanzjarja attwali) jekk tiġi 
implimentata fil-livell globali. 
Madankollu, minħabba l-assenza ta' 
ftehima internazzjonali vinkolanti, l-
Unjoni, li tirrappreżenta l-akbar suq tas-
servizzi finanzjarji fid-dinja, trid tassumi 
rwol ewlieni bil-koordinazzjoni, l-
istabbiliment u l-implimentazzjoni ta' 
tassazzjoni ta' FTT mfassla sew, li toħloq 
momentum aktar b'saħħtu fil-proċess lejn 
il-konklużjoni ta' ftehima internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Taxxa globali tkun soluzzjoni aħjar – imma billi tieħu r-rwol ewlieni, l-Ewropa se toffri lill-
oħrajn inċentiv politiku b'saħħtu biex jimxu fl-istess direzzjoni.
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Din id-Direttiva għandha tiġi 
implimentata fil-livell tal-Unjoni b'mod 
konsistenti mal-impenji tal-Istati Membri 
fir-rigward tat-tneħħija tal-ostakli u t-
tħeġġiġ ulterjuri tal-integrazzjoni fis-suq 
intern, kif ġie enfasizzat fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-
13 ta' April 2011 intitolata 'L-Att dwar is-
Suq Uniku–Tnax-il xprun sabiex jiġi 
stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-
fiduċja – Flimkien għal tkabbir ġdid'. 
Madankollu, sabiex jiġi mgħaġġel il-
progress, ċerti Stati Membri jistgħu 
jadottaw id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva permezz ta' kooperazzjoni 
miżjuda skont l-Artikolu 329 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni miżjuda prevista fl-Artikoli 326-334 tat-TFUE tirrappreżenta alternattiva 
valida biex jiġi mgħaġġel il-progress. 

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Din id-Direttiva ma tindirizzax l-
immaniġġjar tad-dħul mill-FTT. 
Madankollu, wara li ġiet ikkunsidrata l-
proposta tal-Kummissjoni għal 
regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 
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2014-2020 u b'mod partikolari rigward id-
dispożizzjonijiet dwar ir-riżorsi proprji tal-
Unjoni, parti mid-dħul minn FTT taf tkun 
prevista biex tiġi mmaniġġjata fil-livell 
tal-Unjoni, jew bħala parti mir-riżorsi 
proprji tal-Unjoni jew marbuta 
direttament ma' politiki u prodotti 
pubbliċi speċifiċi tal-Unjoni, fost l-oħrajn, 
l-iffinanzjar ta' għanijiet ta' għajnuna tal-
iżvilupp, il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, 
l-iżvilupp sostenibbli u l-qagħda tal-
protezzjoni soċjali tal-Unjoni. Skont l-
istimi preliminari u skont ir-reazzjonijiet 
tas-suq, id-dħul minn FTT jaf ikun ta' 
EUR 57 biljun fis-sena, jekk tiġi 
implimentata fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-immaniġġjar tar-riżorsi tal-FTT għandu jiġi ttrattat fil-kuntest tal-Proposta dwar il-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali għas-snin 2014-2020.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva għandha tapplika għat-
tranżazzjonijiet finanzjarji kollha, bil-
kondizzjoni li mill-inqas parti waħda għat-
tranżazzjoni tkun stabbilita fi Stat Membru 
u li istituzzjoni finanzjarja stabbilita fit-
territorju tal-Istat Membru tkun parti għat-
tranżazzjoni, li taġixxi jew akkont tagħha 
stess jew akkont ta’ persuna oħra, jew li 
tkun qiegħda taġixxi f’isem parti għat-
tranżazzjoni.

2. Din id-Direttiva għandha tapplika, bi 
qbil mal-Artikolu 3, għat-tranżazzjonijiet 
finanzjarji kollha soġġetti għall-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) mill-inqas parti waħda għat-
tranżazzjoni tkun stabbilita fi Stat Membru 
u istituzzjoni finanzjarja stabbilita fit-
territorju tal-Istat Membru tkun parti għat-
tranżazzjoni, li taġixxi jew akkont tagħha 
stess jew akkont ta’ persuna oħra, jew li 
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tkun qiegħda taġixxi f’isem parti għat-
tranżazzjoni. jew

(b) it-tranżazzjoni tinvolvi strument 
finanzjarju maħruġ minn entitajiet legali 
rreġistrati fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Taħlita ta' kemm il-prinċipji ta' residenza u ta' ħruġ għandha tiżgura li l-FTT tkopri t-
tranżazzjonijiet kollha u l-atturi kollha.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) hija parti minn tranżazzjoni 
finanzjarja fir-rigward ta' strument 
finanzjarju maħruġ fit-territorju ta' Stat 
Membru jew tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-kriterju addizzjonali jrid jiżgura li l-FTT tista' wkoll tinġabar fuq il-bażi tal-prinċipju 
tal-ħruġ.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Ħruġ

1. Għar-raġunijiet ta' din id-Direttiva, 
strument finanzjarju huwa meqjus bħala
maħruġ fit-territorju ta' Stat Membru jew 
tal-Unjoni meta jkun maħruġ minn entità 
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legali li hija rreġistrata fi Stat Membru.
2. Fil-każ ta' derivattiv, il-kundizzjoni tal-
ħruġ fit-territorju ta' Stat Membru jew 
tal-Unjoni hija ssodisfatta fejn ir-
referenza jew strument sottostanti jkun 
maħruġ minn entità legali li tkun 
irreġistrata fi Stat Membru.
3. Fil-każ ta' strument strutturat, il-
kundizzjoni tal-ħruġ fit-territorju ta' Stat 
Membru jew tal-Unjoni hija ssodisfatta 
meta l-istrument strutturat ikun ibbażat 
fuq jew appoġġjat minn proporzjon 
sinifikanti ta' assi jew strumenti 
finanzjarji u derivattivi b'referenza għal 
strumenti finanzjarji huma maħruġa 
minn entità legali li tkun irreġistrata fi 
Stat Membru. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu l-ġdid jiddefinixxi l-kunċett tal-ħruġ għal strumenti finanzjarji, derivattivi u 
strumenti strutturati.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3b
It-trasferiment ta' titolu legali

1. Tranżazzjoni finanzjarja li fir-rigward 
tagħha l-ebda FTT ma tkun ġiet imposta 
għandha titqies legalment mhux 
infurzabbli u ma għandhiex tirriżulta fi 
trasferiment ta' titolu legali tal-istrument 
sottostanti. 
2. Tranżazzjoni finanzjarja skont il-
paragrafu 1 ma għandhiex tkun eliġibbli 
għal rilaxx ċentrali skont id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 
Nru..../2012 tal-Parlament Ewropew u l-
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Kunsill ta' .... dwar derivati OTC, 
kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-
tranżazzjonijiet [EMIR] u lanqas ma 
għandha tkun eliġibbli biex tissodisfa r-
rekwiżiti tal-adegwatezza kapitali skont ir-
Regolament (UE) Nru..../2012 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ta' ... 
dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-
istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti tal-
investiment [CRD IV].
3. Fil-każ ta' skemi awtomatiċi ta' 
pagament elettroniku bil-parteċipazzjoni, 
jew mingħajrha, tal-aġenti għall-ħlas tal-
pagamenti, l-awtoritajiet tad-dħul ta' Stat 
Membru jistgħu jistabbilixxu sistema ta' 
ġbir elettroniku awtomatiku tat-taxxa u 
ċertifikati tat-trasferiment ta' titoli legali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitnaqqas ir-riskju tal-evitar, l-FTT għandha tinvolvi sistema li tiżgura li jekk it-taxxa 
ma titħallasx, il-kuntratti biex jinxtara jew jinbiegħ strument jiġu meqjusa mhux infurzabbli.  
Skont din is-sistema, strument mhux intaxxat ma jkunx eliġibbli għal rilaxx ċentrali, li jkun 
jiswa lil min jevadi ħafna darbiet aktar mit-taxxa.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Tranżazzjoni finanzjarja li fir-rigward 
tagħha l-ebda FTT ma tkun ġiet imposta 
għandha titqies legalment mhux 
infurzabbli u ma għandhiex tirriżulta fit-
trasferiment ta' titolu legali tal-assi 
sottostanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitnaqqas ir-riskju tal-evitar, l-FTT għandha tinvolvi sistema li tiżgura li jekk it-taxxa 
ma titħallasx, il-kuntratti biex jinxtara jew jinbiegħ strument jiġu meqjusa mhux infurzabbli. 
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex jiġu adattati l-
amministrazzjonijiet tat-taxxa tal-Istati 
Membri għad-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva u, b'mod partikolari, fir-rigward 
ta' kooperazzjoni amministrattiva 
msemmija fil-paragrafu 3, dawn 
għandhom jiġu pprovduti b'riżorsi umani 
u tagħmir tekniku neċessarji u adegwati. 
Attenzjoni partikolari għandha tintefa fuq 
l-għoti ta' taħriġ għall-uffiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ilaħħqu ma' dawn ir-rekwiżiti l-ġodda, l-awtoritajiet tat-taxxa jkollhom bżonn 
jingħataw staff adegwat u riżorsi teknoloġiċi. 

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dak ir-rapport il-Kummissjoni għandha, 
mill-inqas, teżamina l-impatt tal-FTT fuq 
il-funzjonament proprju tas-suq intern, tas-
swieq finanzjarji u tal-ekonomija reali u 
għandha tivvaluta l-progress dwar it-
tassazzjoni tas-settur finanzjarju fil-kuntest 
internazzjonali.

F’dak ir-rapport il-Kummissjoni għandha, 
mill-inqas, teżamina l-impatt tal-FTT fuq 
il-funzjonament proprju tas-suq intern, tas-
swieq finanzjarji u tal-ekonomija reali u 
għandha tivvaluta l-progress dwar it-
tassazzjoni tas-settur finanzjarju fil-kuntest 
internazzjonali, l-ambitu tal-FTT u l-
bżonn li jkun hemm distinzjoni fil-prodotti 
finanzjarji differenti u fil-kategoriji tal-
assi fir-rigward ir-rata ta' tassazzjoni.
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Ġustifikazzjoni

Skont l-impatt tal-FTT fuq is-suq, jista' jiġi previst divrenzjar ulterjuri tar-rati qalb l-
istrumenti finanzjarji bħala parti mir-rieżami tad-Direttiva. 


