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Изменение 12
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо 
останалите сектори в бъдеще, да се
премахнат стимулите за обвързване 
на финансовите институции с 
прекомерно рискови дейности; да се 
допълнят регулаторните мерки, целящи 
избягване на бъдещи кризи, и да се 
генерират допълнителни приходи за
общите бюджети или специфични 
политически цели.

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се намали прекомерното 
влияние на световното финансово 
лоби, като се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата, която се дължи 
най-вече на неговото безотговорно 
поведение, да се неутрализират 
рисковите дейности, предприети от
финансовите институции, да се 
допълнят регулаторните мерки, целящи 
избягване на бъдещи кризи, и да се 
генерират допълнителни приходи за 
специфични политически цели чрез 
националните бюджети.

Or. en

Изменение 13
Franz Obermayr

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
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сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се премахнат 
стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности; да се допълнят 
регулаторните мерки, целящи избягване 
на бъдещи кризи, и да се генерират 
допълнителни приходи за общите 
бюджети или специфични политически 
цели.

сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор, който до голяма 
степен предизвика кризата, в 
покриването на разходите от кризата и 
равностойното му данъчно облагане 
спрямо останалите сектори в бъдеще, да 
се премахнат стимулите за обвързване
на финансовите институции с 
прекомерно рискови дейности; да се 
допълнят регулаторните мерки, целящи 
избягване на бъдещи кризи, и да се 
генерират допълнителни приходи за 
общите бюджети, по-конкретно да се 
предвидят конкретни политически 
мерки за смекчаване на 
отрицателните последици от 
финансовата криза за реалната 
икономика.

Or. de

Изменение 14
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се премахнат 
стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности; да се допълнят 
регулаторните мерки, целящи избягване 
на бъдещи кризи, и да се генерират 
допълнителни приходи за общите 

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се премахнат 
стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности; да се допълнят 
регулаторните мерки, целящи избягване 
на бъдещи кризи, и да се генерират 
допълнителни приходи за общите 
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бюджети или специфични политически
цели.

бюджети, с цел да се допринесе за 
текущото бюджетно консолидиране,
или специфични политики в подкрепа 
на икономическия растеж.

Or. pt

Изменение 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Приходите от ДФС следва да 
допринасят за предоставянето на 
обществени блага в световен мащаб, 
като например сътрудничеството за 
развитие и борбата срещу 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 16
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Въпреки че започналият на 
световно равнище дебат не доведе до 
споразумение, Съюзът трябва да 
играе водеща роля в тази област. По 
този начин Съюзът ще може да даде 
пример за балансиран и ефективен 
данък и да проправи пътя, за да могат 
международните партньори да 
последват примера му.

Or. pt
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Изменение 17
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Въвеждането на европейско 
равнище на данък върху финансовите 
сделки би трябвало да засили 
международния ангажимент на 
Съюза за приемането на подобни 
инструменти на световно равнище.

Or. it

Изменение 18
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С цел да се избегнат нарушенията, 
предизвикани от мерки, предприемани 
едностранно от държавите членки, като 
се има предвид извънредно голямата 
мобилност на повечето съответни 
финансови сделки и, следователно, за да 
се гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар, е 
важно основните характеристики на 
ДФС в държавите членки да се 
хармонизират на равнището на Съюза.
По този начин следва да се избегнат 
стимулите за данъчен арбитраж в Съюза 
и нарушенията при разпределението 
между финансовите пазари в Съюза, 
както и възможностите за двойно 
данъчно облагане или липса на данъчно 
облагане.

(2) С цел да се избегнат нарушенията, 
предизвикани от мерки, предприемани 
едностранно от държавите членки, като 
се има предвид извънредно голямата 
мобилност на повечето съответни 
финансови сделки и, следователно, за да 
се гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
повече солидарност и справедливост, 
както и за да се избегне нарушаването 
на конкуренцията, е важно основните 
характеристики на ДФС в държавите 
членки да се хармонизират на 
равнището на Съюза. По този начин 
следва да се избегнат стимулите за 
данъчен арбитраж в Съюза и 
нарушенията при разпределението 
между финансовите пазари в Съюза, 
както и възможностите за двойно 
данъчно облагане или липса на данъчно 
облагане.
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Or. lt

Изменение 19
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В контекста на ДФС 
„принципът на възстановяване“ 
означава частично възстановяване на 
вредите, причинени от финансовия 
сектор по време на кризата.

Or. es

Изменение 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Основната цел на ДФС трябва да 
бъде възпирането на спекулативните 
операции срещу операциите, свързани 
с продуктивната икономика.

Or. es

Изменение 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Съображение 2 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) ДФС трябва да взема предвид 
следните принципи:
– принципа на деноминация: данъкът 
се прилага към всички инструменти, 
деноминирани в евро или във 
валутата на държава – членка на 
Съюза;
– принципа на търговия: данъкът се 
прилага към финансовите сделки, 
които произтичат от активи, 
допуснати до търговия на пазар на 
Съюза; и
– принципа на посредничество: 
данъкът се прилага към всички 
финансови сделки, при които 
пребиваващо в Съюза лице действа 
като посредник.

Or. es

Изменение 22
Franz Obermayr

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С оглед на правилното 
функциониране на вътрешния пазар 
ДФС следва да се прилага към
търговията с широк спектър от 
финансови инструменти, включително 
структурирани продукти, както на 
организирани пазари, така и 
извънборсово, а също така към 
сключването и изменението на 
всички договори за деривати. По 
същата причина той следва да се 
прилага към широко определен 
спектър от финансови институции.

(3) С оглед на правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
предвид факта, че голяма част от 
приходите от един данък върху 
финансовите сделки ще бъдат от 
Обединеното кралство, ДФС следва да 
се прилага към всички финансови 
центрове в Съюза, защото в противен 
случай има опасност той да няма 
очаквания регулиращ ефект и да 
доведе до нарушаване на 
конкуренцията на вътрешния пазар. 
В широкия спектър от финансови 
инструменти би трябвало да се следва 
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диференциран подход. Особено 
рисковите финансови продукти, като 
дериватите, следва да бъдат 
третирани по различен начин и да се 
облагат с по-висок данък отколкото 
пенсионните фондове и другите 
форми на дългосрочни финансови
активи.

Or. de

Изменение 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С оглед на възможно най-лесното 
определяне на облагаемата сума, така че 
да бъдат ограничени разходите на 
предприятията и на данъчните 
администрации, в случай на финансови 
сделки, различни от свързаните със 
споразумения за деривати, нормално 
следва да се направи позоваване на 
възнаграждението, предоставено по 
сделката. Ако не е предоставено 
възнаграждение или предоставеното
възнаграждение е по-ниско от пазарната 
цена, следва да се направи позоваване 
на последната като справедливо 
отражение на стойността на сделката. 
Също така, с оглед на лесното 
изчисляване, следва да се използва 
условната сума, когато се 
купуват/продават, прехвърлят, 
сключват или изменят споразумения 
за деривати.

(10) С оглед на възможно най-лесното 
определяне на облагаемата сума, така че 
да бъдат ограничени разходите на 
предприятията и на данъчните 
администрации, в случай на финансови 
сделки, различни от свързаните със 
споразумения за деривати, нормално 
следва да се направи позоваване на 
възнаграждението, предоставено по 
сделката. Ако не е предоставено 
възнаграждение или предоставеното 
възнаграждение е по-ниско от пазарната 
цена, следва да се направи позоваване 
на последната като справедливо 
отражение на стойността на сделката. 
Що се отнася до споразуменията за 
деривати, облагаемата сума следва да 
се изчислява съгласно анализ на 
рисковете на споразумението. 
Облагаемата данъчна основа следва да 
се контролира непрекъснато и с 
Европейската централна банка следва 
да се провеждат консултации 
относно годишната корекция на 
облагаемата данъчна основа, за да се 
гарантира, че данъчната тежест за 
споразуменията за деривати е поне 
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толкова голяма колкото за преките 
инвестиции в базовите активи.

Or. en

Изменение 24
Franz Obermayr

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В интерес на равнопоставеното 
третиране следва да се прилага една и 
съща данъчна ставка в рамките на 
всяка категория сделки, а именно 
търговия с финансови инструменти, 
различни от деривати, от една 
страна, и покупка/продажба, 
прехвърляне, сключване и изменение 
на споразумения за деривати.

(11) За да се намалят прекомерно 
рискованите финансови дейности и 
да се предотвратят бъдещите кризи, 
високорисковите финансови продукти
следва да бъдат облагани с по-висока
данъчна ставка отколкото по-малко 
спекулативните продукти.

Or. de

Изменение 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Поради голямата мобилност на 
финансовите сделки и за да се 
допринесе за намаляване на 
евентуалното отклоняване от данъчно 
облагане, ДФС следва да се прилага въз 
основа на принципа на установяване.

(13) Поради голямата мобилност на 
финансовите сделки и за да се 
допринесе за намаляване на 
евентуалното отклоняване от данъчно 
облагане, ДФС следва да се прилага въз 
основа на принципа на установяване, в 
допълнение към принципите за място 
на емитиране и собственост.

Or. en
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Изменение 26
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Минималните данъчни ставки 
следва да бъдат определени на равнище, 
което да е достатъчно високо за 
постигане на целта за хармонизация на 
настоящата директива. В същото време 
те следва да бъдат достатъчно ниски, за 
да се сведат до минимум рисковете от 
делокализация.

(14) Минималните данъчни ставки 
следва да бъдат определени на равнище, 
което да е достатъчно високо за 
постигане на целта за хармонизация на 
настоящата директива, така че 
финансовият сектор да поеме 
справедлив дял от разходите от 
икономическата криза, като по този 
начин стимулира реалната 
икономика в държавите членки. В 
същото време, до въвеждането на 
единен режим за ДФС на световно 
равнище, тези ставки следва да бъдат 
достатъчно ниски, за да се сведат до 
минимум рисковете от делокализация.

Or. en

Изменение 27
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да даде възможност за 
приемане на по-подробни правила за 
определяне на това дали дадени 
финансови дейности представляват 
съществена част от дейността на 
предприятието, за да може то да се 
счита за финансова институция за 
целите на настоящата директива, 
както и по-подробни правила относно 
защитата срещу отклоняването от 
данъчно облагане и данъчните 

заличава се



PE483.683v01-00 12/28 AM\893502BG.doc

BG

злоупотреби, на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощията за 
приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз по отношение на определянето 
на мерките, които са необходими в 
тази връзка. Особено важно е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации в хода на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
По време на подготовката и 
съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
предаване на съответните документи 
на Съвета в срок и по подходящ 
начин.

Or. en

Изменение 28
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Приходите от ДФС следва да се 
разглеждат като собствени ресурси 
за бюджета на ЕС, за да се използват 
за постигането на стратегическите 
му цели.

Or. it

Изменение 29
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)



AM\893502BG.doc 13/28 PE483.683v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Ползите от прилагането на 
тази мярка не зависят от 
предназначението на приходите, 
поради което един дебат от такова 
естество трябва да се проведе в друг 
контекст, по-конкретно в този на 
предложението за многогодишна 
финансова рамка за периода 2014–2020 
г.

Or. pt

Изменение 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Ако не се постигне споразумение 
между 27-те държави – членки на 
Съюза до 1 септември 2012 г., 
държавите членки, които искат да 
въведат ДФС, следва да продължат 
напред, като представят официално 
искане за засилено сътрудничество в 
съответствие с член 329 от ДФЕС. 
Европейският парламент следва 
бързо да даде своето одобрение, при 
условие че въпросните държави 
членки поемат ангажимент да 
приемат, в съответствие с член 333, 
параграф 2 от ДФЕС, решение, което 
гласи, че ще действат съгласно 
обикновената законодателна 
процедура.

Or. en
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Изменение 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага към 
всички финансови сделки, при условие 
че поне една от страните по сделката е 
установена в държава членка и че 
страна по сделката е финансова 
институция, установена на територията 
на държава членка, която действа за 
своя сметка или за сметка на друго лице 
или действа от името на страна по 
сделката.

2. Настоящата директива се прилага към 
всички финансови сделки, 
включително към спот валутните 
сделки, при условие че поне една от 
страните по сделката е установена в 
държава членка и че страна по сделката 
е финансова институция, установена на 
територията на държава членка, която 
действа за своя сметка или за сметка на 
друго лице или действа от името на 
страна по сделката.

Or. en

Изменение 32
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага към 
всички финансови сделки, при условие 
че поне една от страните по сделката е 
установена в държава членка и че
страна по сделката е финансова 
институция, установена на територията 
на държава членка, която действа за 
своя сметка или за сметка на друго лице 
или действа от името на страна по 
сделката.

2. Настоящата директива се прилага към 
всички финансови сделки, които 
отговарят на едно от следните 
условия:

a) поне една от страните по сделката е 
установена в държава членка и страна 
по сделката е финансова институция, 
установена на територията на държава 
членка, която действа за своя сметка 
или за сметка на друго лице или действа 
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от името на страна по сделката;

б) инструментът, който е предмет 
на сделката, е емитиран от субекти, 
установени в Съюза.

Or. pt

Обосновка

Настоящото изменение цели да гарантира, че предложението обхваща също 
принципа на емитиране на ценни книжа, което намалява рисковете от изтичане на 
икономическите дейности и предотвратява поставянето на европейските финансови 
институции в неизгодно положение спрямо външните институции в търговията с 
инструменти, емитирани в Съюза.

Изменение 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Към анулираните финансови 
сделки се прилага данък в размер на 
0,1%, ако средно за един ден за 
търговия броят на анулираните 
сделки е петнадесет пъти по-голям 
от броя на реализираните сделки.

Or. en

Изменение 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 1 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) сделките с централните банки на 
държавите членки.

г) сделките с централните банки на 
държавите членки, с публични органи 
или с регионални или местни органи;

Or. en
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Изменение 35
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 1 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) сделките с централните банки на 
държавите членки.

г) сделките с централните банки на 
държавите членки, регионалните или 
местните органи или други органи.

Or. lt

Изменение 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 1 – параграф 4 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) финансовите сделки, свързани с 
пенсионен фонд или институция за 
професионално пенсионно осигуряване 
съгласно член 6, буква а) от 
Директива 2003/41/ЕО.

Or. en

Изменение 37
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 13 
Комисията приема делегирани актове 
за установяване на подробни правила 
относно определянето на това дали 
дейностите, посочени в параграф 1, 
точка 7, буква й), представляват 

заличава се
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съществена част от общата дейност 
на предприятието.

Or. en

Изменение 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) тя е страна по финансова сделка 
във връзка с финансов инструмент, 
емитиран на територията на 
държава членка или на Съюза.

Or. en

Изменение 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Принципът за място на емитиране

1. По смисъла на настоящата 
директива даден финансов 
инструмент се счита за емитиран на 
територията на държава членка или 
на Съюза, ако е емитиран от 
юридическо лице, регистрирано в 
държава членка.
2. Когато става въпрос за 
споразумение за деривати, условието 
за емитиране на територията на 
държава членка или на Съюза е 
изпълнено, ако референтният или 
базов инструмент е емитиран от 
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юридическо лице, регистрирано в 
държава членка.
3. Когато става въпрос за 
структуриран инструмент, 
условието за емитиране на 
територията на държава членка или 
на Съюза е изпълнено, ако 
структурираният инструмент, 
основаващ се на или обезпечен със 
значителен дял активи или 
финансови инструменти и деривати, 
свързани с финансови инструменти, е 
емитиран от юридическо лице, 
регистрирано в държава членка.

Or. en

Изменение 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Принцип на прехвърляне на 

собствеността
1. Финансова сделка, във връзка с 
която не е събран ДФС, следва да се 
счита за юридически неизпълнима и 
не може да има за последица 
прехвърляне на правото на 
собственост на базовия инструмент.
2. Финансовата сделка, посочена в 
параграф 1 от настоящия член, не 
отговаря на изискванията за 
централен клиринг съгласно 
Регламент (ЕС) № ... / 2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... относно извънборсовите 
деривати, централните контрагенти 
и регистрите на транзакции 
[Регламент за европейската пазарна 
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инфраструктура], нито отговаря на 
изискванията за изпълнение на 
критериите за капиталова 
адекватност по смисъла на 
Регламент (ЕС) № ... / 2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... относно пруденциалните 
изисквания за кредитните 
институции и инвестиционните 
посредници [ДКИ IV].
3. При наличието на автоматизирани 
електронни схеми на плащане със или 
без участието на агенти за уреждане 
на плащанията, данъчните органи на 
дадена държава членка могат да 
въведат система за автоматизирано 
електронно събиране на ДФС и 
сертификати за прехвърляне на 
правата на собственост.

Or. en

Изменение 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на финансови сделки по 
член 2, параграф 1, точка 1, буква в) и 
— по отношение на споразумения за 
деривати — по член 2, параграф 1, 
точка 1, букви а) и б), облагаемата сума 
на ДФС е условната сума на
споразумението за деривати към 
момента на финансовата сделка.

В случай на финансови сделки по 
член 2, параграф 1, точка 1, буква в) и 
— по отношение на споразумения за 
деривати — по член 2, параграф 1, 
точка 1, букви а) и б), облагаемата сума 
се изчислява след основан на 
рисковете анализ на споразумението.
Облагаемата данъчна основа се 
контролира непрекъснато и с 
Европейската централна банка се 
провеждат консултации относно 
годишната корекция на облагаемата 
данъчна основа, за да се гарантира, че 
данъчната тежест за 
споразуменията за деривати е поне 
толкова голяма колкото за преките 
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инвестиции в базовите активи.

Or. en

Изменение 42
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези ставки не са по-ниски от: Тези ставки не са по-ниски от 0,1 %.

Or. it

Изменение 43
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 0,1 % по отношение на 
финансовите сделки, посочени в 
член 5;

заличава се

Or. it

Изменение 44
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 0,1 % по отношение на финансовите 
сделки, посочени в член 5;

a) 0,5 % по отношение на финансовите 
сделки, посочени в член 5;

Or. pt
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Обосновка

Примери за прилагането на подобни мерки, включително в Обединеното кралство, 
показват, че е възможно да се прилагат по-високи ставки от предвиденото в 
предложението на Комисията и да се постигне ефективен данък, както и по-голям 
обем на приходите.

Изменение 45
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 0,01 % по отношение на 
финансовите сделки, посочени в 
член 6.

заличава се

Or. it

Изменение 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 0,01 % по отношение на финансовите 
сделки, посочени в член 6.

б) 0,1 % по отношение на финансовите 
сделки, посочени в член 6.

Or. en

Изменение 47
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 0,01 % по отношение на финансовите б) 0,05 % по отношение на финансовите 



PE483.683v01-00 22/28 AM\893502BG.doc

BG

сделки, посочени в член 6. сделки, посочени в член 6.

Or. pt

Обосновка

Примери за прилагането на подобни мерки, включително в Обединеното кралство, 
показват, че е възможно да се прилагат по-високи ставки от предвиденото в 
предложението на Комисията и да се постигне ефективен данък, както и по-голям 
обем на приходите.

Изменение 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки прилагат една и 
съща ставка към всички финансови 
сделки, които попадат в една и съща 
категория според параграф 2, букви а) 
и б).

3. Държавите членки прилагат една и 
съща ставка към всички финансови 
сделки.

Or. en

Изменение 49
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка страна по дадена сделка, 
включително лицата, които не са 
финансови институции, става солидарно 
отговорна за плащането на данъка, 
дължим от финансовата институция по 
отношение на тази сделка, ако 
въпросната финансова институция не е 
платила дължимия от нея данък в срока, 
предвиден в член 10, параграф 4.

3. Всяка страна по дадена сделка, с 
изключение на лицата, които не са 
финансови институции, става солидарно 
отговорна за плащането на данъка, 
дължим от финансовата институция по 
отношение на тази сделка, ако 
въпросната финансова институция не е 
платила дължимия от нея данък в срока, 
предвиден в член 10, параграф 4.



AM\893502BG.doc 23/28 PE483.683v01-00

BG

Or. pt

Обосновка

Предложението цели да изключи лицата и нефинансовите институции от плащането 
и последиците от данъка. Поради това те не следва да бъдат отговорни за 
плащането на данъка в случай на нередности, за които е отговорна друга страна по 
сделката.

Изменение 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Финансова сделка, във връзка с 
която не е събран ДФС, следва да се 
счита за юридически неизпълнима и 
не може да има за последица 
прехвърляне на правото на 
собственост на базовия инструмент.

Or. en

Изменение 51
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Прехвърлянето на правата върху 
финансов инструмент в резултат на 
сделка има правна сила само след 
като съответният данък бъде 
заплатен.

Or. pt

Обосновка

Настоящото изменение цели да санкционира в още по-голяма степен избягването на 
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данъка. Инвеститорите, които не платят този данък, няма да имат законно право 
върху търгуваните инструменти.

Изменение 52
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 13 
Комисията може да приема 
делегирани актове за определяне на 
мерките, които е необходимо да 
бъдат предприети от държавите 
членки съгласно параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Засилено сътрудничество

Ако не се постигне споразумение 
между 27-те държави – членки на 
Съюза до 1 септември 2012 г., 
държавите членки, които искат да 
въведат ДФС, ще продължат напред, 
като представят официално искане 
за засилено сътрудничество в 
съответствие с член 329 от ДФЕС. 
Европейският парламент дава бързо 
своето одобрение, при условие че 
въпросните държави членки поемат 
ангажимент да приемат, в 
съответствие с член 333, параграф 2 
от ДФЕС, решение, което гласи, че 
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ще действат съгласно обикновената 
законодателна процедура.

Or. en

Изменение 54
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Упражняване на делегирането заличава се
1. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове при спазване на определените 
в настоящия член условия.
2. Делегирането на правомощията, 
посочени в член 2, параграф 2 и в 
член 11, параграф 2, се предоставя за
неопределен период от време, считано 
от датата, посочена в член 18.
3. Делегирането на правомощията, 
посочени член член 2, параграф 2 и 
член 11, параграф 2, може да бъде 
оттеглено по всяко време от Съвета. 
Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на правомощията, 
определени в посоченото решение. То 
поражда действие в деня след 
публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз или на 
определена в него по-късна дата. То не 
засяга валидността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. След като приеме делегиран акт, 
Комисията незабавно нотифицира за 
това Съвета.
5. Делегиран акт, приет в 
съответствие член 2, параграф 2 и 
член 11, параграф 2, влиза в сила само 
ако Съветът не е повдигнал 
възражение в срок от 2 месеца от 
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нотифицирането на Съвета за този 
акт, или ако преди изтичането на 
този срок Съветът е уведомил 
Комисията, че няма да повдига 
възражения. Този срок се удължава с 
2 месеца по искане на Съвета.

Or. en

Изменение 55
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване на Европейския 
парламент

заличава се

Европейският парламент бива 
уведомяван за приемането на 
делегирани актове от Комисията, за 
всяко формулирано възражение срещу 
тях или за оттеглянето на 
делегирането на правомощия от 
страна на Съвета.

Or. en

Изменение 56
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки пет години и за пръв път до 
31 декември 2016 г. Комисията 
представя на Съвета доклад за 
прилагането на настоящата директива и, 
по целесъобразност, предложение за 
нейното изменение.

На всеки пет години и за пръв път до 
31 декември 2016 г. Комисията 
представя на Съвета доклад за 
прилагането на настоящата директива и, 
по целесъобразност, предложение за 
нейното изменение.
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Този доклад предвижда също така 
възможността за преобразуване на 
настоящата директива в регламент 
за създаването на единен инструмент 
за ДФС. 

Or. it

Изменение 57
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 16 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки пет години и за пръв път до 
31 декември 2016 г. Комисията 
представя на Съвета доклад за 
прилагането на настоящата директива и, 
по целесъобразност, предложение за 
нейното изменение.

На всеки пет години и за пръв път до 
31 декември 2016 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за прилагането на 
настоящата директива и, по 
целесъобразност, предложение за 
нейното изменение.

Or. en

Изменение 58
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки пет години и за пръв път до 
31 декември 2016 г. Комисията 
представя на Съвета доклад за 
прилагането на настоящата директива и, 
по целесъобразност, предложение за 
нейното изменение.

На всеки пет години и за пръв път до 
31 декември 2016 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за прилагането на 
настоящата директива и, по 
целесъобразност, предложение за 
нейното изменение.

Or. lt
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